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Od Redakcji

W bieżącym roku przypada pięćdziesiąta rocznica podpisania Karty Weneckiej (Mię-
dzynarodowej Karty Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Miejsc Zabytkowych) 
– dokumentu uchwalonego podczas obrad II Międzynarodowego Kongresu Archi-

tektów i Techników Zabytków w Wenecji w maju 1964 r., przy znacznym udziale meryto-
rycznym i organizacyjnym przedstawicieli Polski, z prof. Janem Zachwatowiczem na czele. 
Jest to dokument, o którym, jak się wydaje, coraz częściej zapominamy, a do którego za-
leceń powinno przecież stosować się całe nasze środowisko: konserwatorzy zabytków, hi-
storycy sztuki, archeolodzy, architekci, a także ci wszyscy, których na co dzień określamy 
trochę dziś już niemodnym, ale pojemnym i zrozumiałym terminem – miłośnicy zabytków. 
Także początek preambuły Karty Weneckiej trąci już nieco myszką, choć jej uniwersalne 
przesłanie nie traci na aktualności. „Brzemienne duchową spuścizną przeszłości, zabytko-
we dzieła narodów – czytamy na wstępie – pozostają w życiu współczesnym żywym świa-
dectwem ich wiekowych tradycji. Ludzkość, z każdym dniem bardziej świadoma jednolite-
go charakteru wartości ogólnoludzkich uważa je za dziedzictwo wspólne i uznaje solidar-
ną odpowiedzialność za ich zachowanie wobec przyszłych pokoleń”. Tylko czy rzeczywi-
ście, jak zapisano w kolejnym zdaniu, „Poczuwa się ona do przekazania im tychże wartości 
w całym bogactwie ich autentyzmu” dziś, kiedy coraz częściej (nie tylko w naszym kraju) 
jesteśmy świadkami przekraczania zasad ustalonych w Karcie Weneckiej?

Jedną z inicjatyw, jakie redakcja „Spotkań z Zabyt-
kami” podejmuje w związku z pięćdziesięcioleciem Kar-
ty Weneckiej, jest otwarcie łamów czasopisma na dysku-
sję, której ramy określają coraz bardziej aktualne pytania. 
Czy liczący pół wieku dokument odpowiada oczekiwaniom 
globalnego społeczeństwa początku XXI w.? Czy wypra-
cowana przed laty doktryna konserwatorska jest jedynym 
z możliwych dziś do przyjęcia rozwiązań we współczesnym 
świecie? Czy zgodnie z przesłaniem zawartym w tym do-
kumencie istnieją granice, których twórcom projektów ar-
chitektonicznych w zabytkowej przestrzeni, autorom od-
noszących się do nich opinii i urzędnikom zatwierdzają-
cym te projekty przekraczać nie wolno?

Dyskusję otwiera artykuł Granice rekonstrukcji autor-
stwa prof. dr hab. Małgorzaty Omilanowskiej, prof. Insty-
tutu Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego (s. 4-11), dla które-

go punktem wyjścia był wygłoszony 11 października 2013 r. wykład inaugurujący VIII edy-
cję studiów podyplomowych Akademia Dziedzictwa, prowadzonych przez Międzynarodowe 
Centrum Kultury w Krakowie (zapis fi lmowy tego wykładu dostępny jest zarówno na naszej 
stronie internetowej, jak i na stronie internetowej MCK). W artykule prof. Omilanowskiej 
można m.in. przeczytać, że pierwszą budowlą poddaną pełnej rekonstrukcji „była kampa-
nila, czyli dzwonnica w Wenecji na placu św. Marka, która 14 lipca 1902 r. posypała się 
i zamieniła w kupę malowniczych ruin” (s. 4). Przedstawiamy ją na współczesnym zdję-
ciu, wiele lat po odbudowie, która zakończyła się uroczystym otwarciem zrekonstruowane-
go zabytku 25 kwietnia 1912 r. Przeszło pół wieku później w tym samym mieście podpisa-
no Kartę Wenecką.
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NA OKŁADCE: 
Majolikowy wazon z przedsta-
wieniem apoteozy Jana III So-
bieskiego, wykonany w manu-
fakturze w Nieborowie w la-
tach 1883-1885, ze zbio-
rów Muzeum Narodowego 
w Krakowie (zob. artykuł na 
s. 60-62).

(fot. Jacek Świderski) 

Kampanila na placu św. Marka w Wenecji
(fot. Małgorzata Przybyszewska) 
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PRZEGLĄDY, POGLĄDY

Przeglądy, poglądy
.........................................................................................................................

kolor ścian oraz surowe metalowe noś-
niki eksponatów podkreślają ich wagę, 
wysuwają je na pierwszy plan. Wielką 
rolę odgrywa światło: sztuczne (reflekto-
rowe) łączy się z naturalnym (zewnętrz-
nym), eksponując lśnienia złotych teł na 
obrazach i rzeźbach.
W Galerii Sztuki Średniowiecznej MNW 
prezentowane są głównie obiekty z okre-
su późnego średniowiecza (XIV-XVI w.), 
pochodzące z  różnych regionów dzi-
siejszej Polski, a także kilka ekspona-
tów z  zachodu Europy. Są to dzieła, 
które pierwotnie przeznaczone były 
niemal wyłącznie do kościołów. Ekspo-
zycja została zaprojektowana tak, aby 
widzowie mogli jak najlepiej zrozumieć 
rolę sztuki w  życiu religijnym czasów 
średnio wiecza, kiedy nie istniało poję-
cie sztuki we współczesnym znaczeniu. 
W galerii zobaczymy imponujące ołtarze 
skrzydłowe, rzeźby zdobiące tzw. belki 
tęczowe, filary, jak również liczne obiekty 
mniejszych rozmiarów: sprzęty liturgicz-
ne, ołtarzyki, obrazy i rzeźby przeznaczo-
ne do prywatnej modlitwy. 

REMONT PAŁACU W GDYNI ORŁOWIE
W pałacu w Gdyni Orłowie przy ul. Fol-
warcznej ma być utworzony ośrodek 
szkoleniowy z  pokojami hotelowymi. 
W ramach inwestycji zostanie zrewitali-
zowany także dawny park. 

Zespół ten powstał na przełomie XVII 
i XVIII w. W 2006 r. właścicielem zabyt-
ku stało się Przedsiębiorstwo Budowlane 
Górski. Przez kilka lat obiekt był wynaj-
mowany. Obecnie inwestor planuje pod-
jęcie prac remontowych, które mają ob-
jąć pałac i park. W pałacu będą mieścić 
się sale konferencyjne, a w  oficynie na 
jego tyłach zaplecze pokojowe dla gości. 
Park będzie odnowiony łącznie ze sta-
wem i kanałem odchodzącym od stawu. 
Zachowany zostanie historyczny drze-
wostan, powstaną nowe ścieżki i  drogi 
dojazdowe. Park będzie ogólnodostępny 
dla mieszkańców i monitorowany.

SZTUKA POLSKA XVII-XIX W. 
W MUZEUM NARODOWYM 
WE WROCŁAWIU
Po trwającym 8 miesięcy remoncie Mu-
zeum Narodowe we Wrocławiu udostęp-
niło widzom wystawę stałą sztuki pol-
skiej od XVII do XIX w. w nowej aranżacji. 
Obecnie wystawa ma układ chronologicz-
no-problemowy i  pokazuje najważniej-
sze kierunki począwszy od klasycyzmu. 
W pierwszej sali wystawione są najwybit-
niejsze dzieła z tego okresu, m.in. „Wjazd 
Jerzego Ossolińskiego do Rzymu w  roku 
1633” Bernarda Bellotta i  „Portret Izabe-
li Branickiej” pędzla Marcella Bacciarel-
lego. Następnie zaprezentowano prace 
malarzy tworzących na przełomie XVIII 

i  XIX  w., dzieła romantyków z  Piotrem 
Michałowskim i  Arturem Grott gerem na 
czele oraz prace przedstawicieli realizmu, 
m.in. Józefa Brandta, Wojciecha Gersona, 
Józefa Chełmońskiego. Płótna najsłyn-
niejszego polskiego malarza historyczne-
go Jana Matejki prezentowane są w róż-
nych salach. Najbardziej wszechstronnie 
ukazana jest sztuka epoki Młodej Polski 
z końca XIX i początku XX w. z jej rozma-
itymi nurtami (impresjonizm, symbolizm, 
wczesny ekspresjonizm) i  indywidualno-
ściami artystycznymi (Jacek Malczewski, 
Olga Boznańska, Józef Pankiewicz, Wi-
told Wojtkiewicz).
Na wystawie zdecydowanie przeważa 
malarstwo, a dzięki zastosowaniu nowo-
czesnego oświetlenia w  większym niż 
wcześniej zakresie prezentowane są pa-
stele i akwarele. Ekspozycję uzupełniają 
rzeźba i rzemiosło artystyczne.
Kuratorzy Ewa Houszka i Piotr Łukasze-
wicz zadbali też, by wydobyć dawne ele-
menty architektury sal, gdzie pokazywa-
na jest wystawa, są ponadto autorami to-
warzyszącego wystawie katalogu Malar-
stwo polskie od baroku do modernizmu 
(zob. s. 59).

NOWE OBLICZE GALERII SZTUKI 
ŚREDNIOWIECZNEJ MUZEUM 
NARODOWEGO W WARSZAWIE
Najbogatszą i  najbardziej różnorodną 
kolekcję sztuki średniowiecznej w  Pol-
sce, należącą do zbiorów warszawskie-
go Muzeum Narodowego można oglą-
dać w  zupełnie nowej oprawie. Słyn-
ne dzieła, takie jak „Piękna Madonna 
z  Wrocławia”, „Poliptyk Grudziądzki”, 
„Poliptyk Zwiastowania z Jednorożcem”, 
„Tryptyk z  legendą świętego Stanisława 
Biskupa” z  Pławna czy monumentalny 
ołtarz z  Pruszcza Gdańskiego, prezen-
towane są w nowoczesnej aranżacji. Za 
projekt, pozwalający na nowo odkryć 
świat wyobrażeń sztuki średniowiecznej 
i  wielość jej funkcji, odpowiada zespół 
warszawskiej pracowni architekto-
nicznej WWAA. 
Dzięki nowym rozwiązaniom konstruk-
cyjnym poliptyki skrzydłowe, takie jak 
„Poliptyk Grudziądzki”, są dostępne 
ze wszystkich stron, łącznie z  rewer-
sami skrzydeł, które do tej pory nie 
były widoczne dla widzów. Zwiedzają-
cy będą mogli poznać pełne programy 
ikonograficzne dzieł. Istotną zmianą 
w przestrzeni ekspozycji jest odsłonięcie 
okien z widokiem na dziedziniec muze-
um i  zniesienie wtórnych podziałów 
wewnętrznych pomieszczeń. Przywróco-
no tym samym dawny, zabytkowy kształt 
sal, zaprojektowanych przez Tadeusza 
Tołwińskiego, twórcę gmachu MNW. 
Rozwiązania przestrzenne i  materiały 
wybrane przez architektów tworzą mini-
malistyczną oprawę, służącą doskonałej 
prezentacji eksponatów i niestanowiącą 
dla nich konkurencji. Ciemny, grafitowy 

Fragment nowej ekspozycji w galerii

Aleksander Gierymski, „Chłopiec w słońcu”, 1893

Pałac w Gdyni Orłowie
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OSIEMNASTOWIECZNE MALOWIDŁO 
W KOŚCIÓŁKU W OLSZTYNIE
Na suficie kościoła św. Wawrzyńca 
w Olsztynie odkryto malowidło sakralne 
z XVIII w. Ten niewielki kościół zalicza-
ny jest do najcenniejszych w  Olsztynie. 
Jego budowa rozpoczęła się pod koniec 
XIV w. Od 2007 r. prowadzone są w nim 
prace konserwatorskie; wykonano m.in. 
naprawy konstrukcyjne murów kościo-
ła, odsłonięto ściany wewnątrz budynku 
i  cztery średniowieczne malowidła na-
ścienne.
W ubiegłym roku konserwatorzy na stro-
pie świątyni odkryli malowidło z  okre-
su baroku, które częściowo udało się 
już zrekonstruować. Prace wykonywał 

zespół w  składzie: dr Elżbieta Buszko, 
Marta Walczyńska, Justyna Dzieciąt-
kowska, Monika Rdzanek i  Szymon Ko-
necko. Konserwatorzy z  zegarmistrzow-
ską precyzją starali się uchwycić i  od-
dać pierwotną myśl autora sakralnego 
malowidła. Składa się na nie czerwo-
na rama zwana bordiurą, w środku któ-
rej na niebieskim tle namalowano orna-
menty roślinne, a w  rogu portret jedne-
go z  czterech ewangelistów − św. Łu-
kasza. Wiadomo, że w  narożnikach su-
fitu znajdują się wizerunki pozostałych 
ewangelistów, ale żeby ustalić, który jest 
który, potrzebne są dalsze prace. Pewne 
jest, że na środku sufitu artysta przed-
stawił św. Wawrzyńca, a niewykluczone, 

że jeszcze jeden duży portret znajduje 
się nad samym ołtarzem. Malowidło po-
wstało prawdopodobnie w drugiej poło-
wie XVIII w. Konserwatorzy odnaleźli na 
nim nawet podpis autora, ale jego iden-
tyfikacja wciąż trwa. 

PRACE REWITALIZACYJNE 
W MIĘDZYRZECKIM REJONIE 
UMOCNIONYM

W Muzeum Fortyfikacji i  Nietope-
rzy w  Pniewie (Lubuskie) zakończył się 
pierwszy etap prac remontowo-rewita-
lizacyjnych w  obrębie schronu bojowe-
go Pz.W. 717 Międzyrzeckiego Rejonu 
Umocnionego. 
W ramach prac schron najpierw prze-
szedł gruntowną odnowę strefy ze-
wnętrznej − betonowe i stalowe elemen-
ty konstrukcji zostały oczyszczone, uzu-
pełniono braki i  pomalowano nieokryte 
ziemią części schronu. Następnie prace 
objęły izby znajdujące się na trzech po-
ziomach, z których najniższy jest na głę-
bokości 30 m. Wykonano nową izolację, 

odtworzono farbomaskowanie na pan-
cerzach i  ścianie wejściowej, zamonto-
wano wewnątrz instalację oddymiającą, 
alarmową i telefoniczną. 
Międzyrzecki Rejon Umocniony (Fe-
stungsfront Oder-Warthe Bogen) to po-
tężny system poniemieckich fortyfikacji, 
powstały w  latach trzydziestych XX  w. 
na pograniczu niemiecko-polskim. Poło-
żony jest w  łuku Odry i Warty oraz roz-
ciąga się na odcinku około 100 km. Naj-
ważniejszym elementem fortyfikacji jest 
system podziemnych tuneli wybudowa-
nych w okolicach Międzyrzecza, o  łącz-
nej długości przekraczającej 30 km. Pod-
ziemia stanowią element Muzeum Forty-
fikacji i Nietoperzy w Pniewie, przy któ-
rym zorganizowana jest całoroczna trasa 
turystyczna. 

PRZEGLĄDY, POGLĄDY

TWIERDZA MODLIN
Nowy właściciel dziewiętnastowiecz-
nej Twierdzy Modlin – poznańska spół-
ka Konkret planuje, by zespół ten stał się 
inteligentnym i funkcjonalnym miastem. 
Projekt ma nosić nazwę „Modlin 2.0” 
i opiera się na najlepszych doświadcze-
niach europejskich i światowych w pla-
nowaniu tkanki miejskiej. Miejsce to nie 
ma być ekskluzywną enklawą. Chodzi 
o to, aby mógł je odwiedzić każdy, choć-
by rowerem czy od strony wody. Twier-
dza ma stać się wielką atrakcją tury-
styczną. Do jej odwiedzenia ma zachę-
cić wirtualne centrum kultury − digi-
tal open air museum. W nim zostaną ze-
brane wszystkie materiały audiowizual-
ne. Cyfryzacja zebranych dokumentów 
oraz zdjęć pozwoli na zdalne zwiedza-
nie obiektów historycznych, a także udo-
stępnianie zdjęć, map i pamiątek online. 
Mają tu się także odbywać wydarzenia 
artystyczne, koncerty i animacje. Nieza-
leżnie od funkcji turystycznej inwestor 
planuje przeznaczyć część kompleksu na 
mieszkania, biura, hotel i  centrum kon-
ferencyjne. Twierdza Modlin ma stopnio-
wo służyć ludziom − początkowo w for-
mie terenów rekreacyjnych i  zabezpie-
czonych obiektów historycznych, później 
w formie idealnego miejsca do życia, pra-
cy i zabawy.

GARDEROBA 
DZIEWIĘTNASTOWIECZNEJ 
ELEGANTKI
W Willi Caro w Gliwicach czynna jest do 
28 lutego 2014  r. wystawa „Nowiny Pa-
ryzkie. Garderoba XIX-wiecznej elegant-
ki”; jej organizatorem jest gliwickie mu-
zeum. Ekspozycja prezentuje oryginalne 
stroje z epoki, a wśród nich prawdopodob-
nie jedyny zachowany w  Polsce egzem-
plarz sukni z  rękawami a la gigot, daw-
ne fotografie, ryciny i magazyny, takie jak 
„Der Bazar” czy „Bluszcz”. Rozczytywały 
się w nich nasze praprababki, które pra-
gnęły być na modowym topie. Zwiedza-
jąc wystawę w Willi Caro, można dowie-
dzieć się, jak się oddycha w zasznurowa-
nym gorsecie, co wspólnego ma pieczeń 
barania z rękawami gigot, jaki wpływ na 
damską spódnicę miały sposoby wytopu 
stali i dlaczego po 1860 r. suknie zaczęto 
obszywać ogromnymi ilościami koronek.  
Zgromadzone na wystawie stroje i  bie-
lizna pochodzą z  Muzeum Narodowego 

we Wrocławiu, Muzeum Historii Katowic 
oraz prywatnej kolekcji Przemysława Fa-
rysia. Szczególna atrakcja to trzy suknie 
– suknia balowa na krynolinie, suknia na 
tiurniurze i  suknia codzienna princesse.  
Wykonała je – według oryginalnych wy-
krojów z epoki – kurator wystawy, Joan-
na Puchalik. Zwiedzający mogą uszytych 
sukni bez obaw dotknąć, sfotografować 
je, a nawet przymierzyć. 

Fragment Twierdzy Modlin

Sufit w kościele św. Wawrzyńca w Olsztynie 
przed pracami konserwatorskimi

Karta z wycinanką do „ubierania” papierowej damy
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Rekonstrukcja to zjawi-
sko immanentnie związa-
ne z  wszelkimi działania-
mi konserwatorskimi przy 

dziełach sztuki, zwłaszcza przy za-
bytkach architektury. Praktycznie nie 
ma przykładu prac konserwatorskich, 
którym poddano dzieło architektu-
ry, gdzie nie pojawiłby się element re-
konstrukcji. Jest tylko pytanie, jaki 
jest procentowy udział rekonstrukcji 
w ochronie oryginalnej substancji za-
bytkowej. 

Niedawno miałam okazję współ-
uczestniczyć w  bardzo interesującym 
wydarzeniu, mianowicie oddania do 
użytku muzealnego dwóch baraków 
z bloku A obozu Auschwitz-Birkenau, 
gdzie za środki europejskie dokonano 
konserwacji tych budynków. Jest to 
przykład skrajnie purystycznej kon-
serwacji, starającej się w  żaden spo-
sób nie zakłócić substancji zabytko-
wej i  w  żaden sposób jej nie utracić, 
ponieważ, jak wszyscy wiemy, tego ro-
dzaju obiekty niosą swoją wartość nie 
w  walorach estetycznych czy użytko-
wych, ale oczywiście przede wszyst-
kim historycznych. Dokonywano 
przy nich zabiegów, które normalnie 
nie są stosowane w procedurach kon-
serwatorskich, podklejano np. siedem 
warstw łuszczącej się olejnej lamperii 
z XX w., czego nie robi nikt na świe-
cie, a w  obozie w  Auschwitz to zro-
biono. Ale nawet tam jeden z pieców 
wymagał zrekonstruowania dwóch 
kafli, więc wprawdzie w minimalnym 
stopniu zabieg rekonstrukcji też mu-
siał być użyty. Ważne jest tylko, aby 
nie przekraczać pewnych granic.

Rekonstrukcja towarzyszy całej 
nowoczesnej konserwacji zabytków 

i  była oczywistym zabiegiem dzie-
więtnastowiecznym, stosowanym od 
pierwszej wielkiej realizacji konser-
watorskiej w  Europie, czyli restaura-
cji zamku malborskiego, gdzie bar-
dzo duże partie zostały uzupełnio-
ne, dobudowane, przekształcone. 
Cały XIX  w. to fala konserwacji re-
konstrukcyjnych; czasami rekonstru-
owano 20, 40 lub 50% obiektu. Chy-
ba jednak pierwszą budowlą podda-
ną pełnej rekonstrukcji – a w każdym 
razie jako taka przeszła do literatu-
ry – była kampanila, czyli dzwonnica 
w Wenecji na placu św. Marka, która 
14 lipca 1902 r. posypała się i zamie-
niła w kupę malowniczych ruin. Dys-
kusja była krótka i burzliwa, zdecydo-
wano, że Piazza San Marco bez kam-
panili to jak twarz bez nosa i w związ-
ku z tym przyjęto, że trzeba obiekt ten 
odbudować. Oczywistość tej decyzji 
opierała się m.in. także na fakcie, że 
wszyscy doskonale wiedzieli, jak on 
wyglądał, oraz była jego dokumenta-
cja, także fotograficzna. 

Katastrofa związana z  kampani-
lą okazała się jednym z kamieni lawi-
ny, która doprowadziła do wykrysta-
lizowania się w  środowisku wiedeń-
skim − w kręgu Maxa Dvořaka i Aloi-
sa Riegla − bardzo purystycznej dok-
tryny konserwatorskiej, zakładającej 
konserwowanie, a nie restaurowanie, 
nie uzupełnianie zabytków. Tyle tyl-
ko, że po pierwszej wojnie światowej 
doktryna ta przestała kogokolwiek in-
teresować, bardzo szybko się zdewalu-
owała wobec ogromu zniszczeń, jakie 
Europa poniosła w  wyniku bombar-
dowań, ostrzeliwań frontu i pożarów. 
Trzeba było wówczas podjąć decyzję, 
co dalej i wiele krajów zadecydowało, 

że to, co utraciliśmy, trzeba zrekon-
struować, ponieważ jest nam to nie-
zbędne do życia. Na przykład sukien-
nice w Ypres, które poza wieżą runęły 
w całości, zostały po pierwszej wojnie 
światowej zrekonstruowane. Dotknę-
ło to także bardzo zniszczonych miast 
Prus Wschodnich i  oczywiście zabyt-
ków polskich. 

Pojedyncze obiekty odbudowywa-
no z  wielką starannością, rekonstru-
ując ich formę sprzed zniszczenia, na-
tomiast w  przypadku miast i  zabu-
dowy śródmiejskiej przyjęto formu-
łę pozwalającą na odbudowę, czynią-
cą je piękniejszymi niż były pierwot-
nie. Jeszcze w  czasie wojny powsta-
ły pierwsze projekty odbudowy zrów-
nanego niemal z  ziemią przez wiel-
ki pożar Kalisza. Drugim takim przy-
kładem, też powszechnie pokazy-
wanym, jest odbudowa rynku Kazi-
mierza nad Wisłą, gdzie rzeczywiście 
po odbudowie po pierwszej wojnie 

Granice rekonstrukcji
Małgorzata Omilanowska
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tylko niewielu pojedynczych obiek-
tów zabytkowych w Polsce, tak samo 
w Niemczech i wielu innych krajach. 
To, co wydarzyło się u nas inaczej niż 
w innych krajach, to decyzja o odbu-
dowie całych zespołów architekto-
nicznych, którym nie przywrócono 
dokładnie formy utraconej. 

W wypadku np. warszawskiego 
Nowego Światu ten puryzm był tylko 
teorią, nie odnosił się oczywiście do 
architektury drugiej połowy XIX w., 
nie odnosił się w  ogóle do history-
zmu i  można tutaj mówić zarówno 
o niechęci politycznej do epoki kapi-
talizmu, co ideolodzy podnosili, jak 
i zwykłej ludzkiej niechęci pokolenia 
architektów wychowanych w  dobie 
modernizmu do historyzmu drugiej 
połowy XIX w., który przecież po-
kutował jeszcze przez kolejne dzie-
sięciolecia. Tak naprawdę podczas 
powojennej odbudowy odtwarzano 
w przypadku kamienic głównie fasa-
dy, z pewnymi wyjątkami oczywiście. 
A już nikt nie próbował przywró-
cić układu wnętrz. Odbudowa była 
bardzo dobrą okazją do poprawie-
nia tej architektury – poprawienia 
warunków bytowych ludzi, zwięk-
szania dopływu światła do budyn-
ków, a więc już nie małe studzien-
ki, ale duże dziedzińce wewnętrzne, 

światowej miasto zyskało wreszcie 
wygląd „prawdziwego polskiego mia-
steczka”. 

Takie podejście do zabytków zna-
mionowało środowiska architekto-
niczne i  konserwatorskie w  Polsce 
także w  1945  r. Co oczywiste − byli 
to ciągle ci sami ludzie, minęło za-
ledwie 20 lat od debat podjętych po 
pierwszej wojnie światowej. Poza 
tymi, którzy nie dożyli końca drugiej 
wojny, wszyscy pozostali, którzy mie-
li decydować o tym, jak ma wyglądać 
odbudowa zniszczonych zabytków, 
byli wyszkoleni już na przykładach 
i  decyzjach związanych z  odbudową 
po pierwszej wojnie światowej. Dys-
kusja o tym, czy odbudowywać zabyt-
ki w  Polsce, trwała bardzo krótko – 
jak udowodnił to w swojej rozprawie 
habilitacyjnej Piotr Majewski – kilka 
miesięcy, oczywiście za strategicznymi 
decyzjami  stały też względy politycz-
ne, ale to temat na odrębną dyskusję. 

Decyzja o odbudowie co do zasa-
dy była purystyczna – będziemy od-
budowywać tylko to, co straciliśmy 
gwałtem, w  wyniku działań wojen-
nych, a odbudowa będzie prowadzo-
na na podstawie wiedzy historycznej 
i  dokładnych badań architektonicz-
nych. W teorii brzmiało to bardzo do-
brze, natomiast w praktyce dotyczyło 

zrezygnowano z  niektórych oficyn, 
inaczej projektowano układ wnętrz 
kamienic. Ta niechęć do architektu-
ry dziewiętnastowiecznej oznaczała 
też często, że trzeba było mieć nowy 
pomysł na formę architektoniczną 
budowli. Katedra warszawska, któ-
ra miała do 1939 r. fasadę w stylu an-
gielskiego gotyku, zaproponowaną 
przez Adama Idźkowskiego, nie zo-
stała odbudowana ani w wersji dzie-
więtnastowiecznej, ani w  wersji po-
przedniej, bo tej poprzedniej po pro-
stu najzwyczajniej w świecie nikt nie 
znał. Świątynia otrzymała fasadę, 
którą Jan Zachwatowicz zaprojekto-
wał na desce rysunkowej, stworzył 
nowoczesną wizję ceglanego gotyku 
mazowieckiego. 

Co istotne, wszyscy, którzy wów-
czas pisali i mówili o odbudowie War-
szawy, a w  konsekwencji podobny 
problem pojawił się też w innych mia-
stach, zdawali sobie sprawę z  tego, że 
powstaje pewien rodzaj zafałszowa-
nia historii. Wiedział to Jan Zachwa-
towicz, doskonale był tego świadom, 
do dzisiaj powtarzana jest anegdo-
ta, jakoby miał powiedzieć „odbudu-
ję Stare Miasto w  Warszawie, ale ni-
gdy nie będę tam chodził”. Ówcześnie 
działający historycy sztuki i architekci 
świadomi byli także tego, że nigdy nie 

........................................... 

1 | Pałac Wielkich 
Mistrzów na zamku 
w Malborku podczas 
odbudowy, fotografia Carla 
Kuhnda wykonana pod 
koniec stycznia 1916 r.

2 | Zamek w Malborku 
współcześnie, fotografia 
z 2010 r.

...........................................
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uda się osiągnąć jakiegoś celu bez ne-
gatywnych skutków ubocznych i świa-
domość tę miał np. Ksawery Piwocki, 
który bardzo wyraźnie w 1946 r. pisał, 
że nie ma możliwości stworzenia kopii 
genialnej, i  że przyjdzie nam zapłacić 
cenę za to, co teraz robimy. Nikt jesz-
cze w 1946 czy 1947 r. nie zdawał so-
bie do końca sprawy z tego, jaka będzie 
to cena, ale my tę cenę płacimy do dzi-
siaj. Oczywiście odbudowa Warsza-
wy po drugiej wojnie światowej była 
niezbędna i  słuszna. Zrekonstruowa-
no to, co było potrzebne temu miastu, 
potrzebne tym ludziom i temu społe-
czeństwu. Trzeba było udowodnić ca-
łemu światu, że Hitler nie wygrał, wy-
sadzając to miasto w powietrze. Trze-
ba było pozwolić ludziom odbudo-
wać ich tożsamość kulturową i  dumę 
z przeszłości. Nie znaczy to jednak, że 
ten sukces nie przyniósł też skutków 
negatywnych. Znaczna część społe-
czeństwa Warszawy, ale jak się potem 
okazało także Gdańska, bo tam zaszły 
bardzo podobne procesy, uwierzy-
ła, że architektura zabytkowa to tyl-
ko fasada, że wszystko, co za tą fasadą 
się kryje, jest zupełnie drugorzędne, że 
to nieważne, czy układ wnętrz jest po-
wtórzeniem, że można go zmodyfiko-
wać. Na dobrą sprawę nieważna jest 
nawet bryła budowli. Ważne, żeby ład-
nie wyglądała od strony ulicy. Co wię-
cej, ludzie uwierzyli, że zabytek odbu-
dowany jest tak samo wartościowy, jak 
zabytek zachowany, a utwierdziło ich 

w  tym UNESCO i  decyzja o  wpisie 
do rejestru Starego Miasta Warszawy, 
bo nikt nie chce pamiętać, za co tak 
naprawdę warszawską Starówkę na Li-
stę Światowego Dziedzictwa wpisano. 

Proces odbudowy Warszawy za-
kończył się mniej więcej w drugiej po-
łowie lat pięćdziesiątych XX w., choć 
oczywiście pojedyncze realizacje pro-
wadzone były jeszcze w  latach sześć-
dziesiątych. Wraz z  odwilżą nastały 
inne czasy, nastały też inne gusty, wró-
ciła moda na modernizm, zabytki wy-
dawały się już wyłącznie domeną kon-
serwatorów – z  jednym wyjątkiem. 
Tym wyjątkiem był warszawski Zamek 
Królewski, który został wysadzony 
w  powietrze przez Niemców jesienią 
1944 r. Projekty jego odbudowy snuto 
od początku, od 1946 r., ale nie było na 
to zgody politycznej. Minęły lata i oto 
w  1970  r. do władzy doszedł Edward 
Gierek. Społeczeństwo oczekiwa-
ło dużych zmian, a przede wszystkim 
było przekonywane przez polityków, 
że nastał nowy okres władzy nieza-
leżnej, potrafiącej myśleć „po zachod-
niemu”, dostrzegającej potrzeby spo-
łeczeństwa. To nieustające pragnienie 
odbudowania Zamku Królewskiego, 

które cały czas było obecne w narracji 
elit warszawskich, okazało się dla wła-
dzy sposobem na pozyskanie społe-
czeństwa, na przekonanie go o  nieza-
leżności władz od Rosji i  na zrealizo-
wanie marzeń warszawiaków, a ponie-
kąd całej Polski. Zamek Królewski za-
czął podnosić się z ruin w 1971 r., i jest 
jedynym obiektem na świecie, który 
został wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO (w 1980 r.), 
zanim został odbudowany, ponieważ 
ostateczne ukończenie prac przy od-
twarzaniu Sali Ansamblowej nastąpiło 
w 1988 r. Zamek stał się dla Polaków 
największą dumą i  największym osią-
gnięciem tego czasu, a ja ten pogląd 
całkowicie podzielam. Był populary-
zowany, pokazywany, przedstawiany 
wszystkim i wszędzie. Wszyscy polscy 
historycy sztuki wyjeżdżający za gra-
nicę, jeżeli mówili chociaż słowo o od-
budowie i ochronie zabytków, wymie-
niali Zamek Królewski. Wszyscy go-
ście przyjeżdżający do Warszawy z ca-
łego świata – koronowane głowy, żony 
koronowanych głów, prezydenci, żony 
prezydentów, wszystkie oficjalne de-
legacje rządowe – byli prowadzeni do 
Zamku Królewskiego, żeby obejrzeć 

3 | Rynek Starego Miasta w Warszawie (strona 
Dekerta) po zniszczeniach wojennych, fotografia 
z 1945 r.

4 | Północna pierzeja placu Zamkowego 
w Warszawie, fotografia współczesna

5 | Zamek Królewski w Warszawie, fotografia 
współczesna

................................................................................
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inżynierowie dusz zdali sobie sprawę 
z  tego, że dziedzictwo kulturowe jest 
bardzo ważnym narzędziem kształto-
wania postaw społecznych. Jeżeli więc 
to dziedzictwo uległo zagładzie z  ta-
kich czy innych przyczyn, to jest to 
okoliczność upoważniająca do jego 
„odzyskania”, co może pomóc w proce-
sie budowania nowej tożsamości. Od-
nosi się to zarówno do decyzji o odbu-
dowie Frauenkirche w  Dreźnie, któ-
ra była stricte decyzją polityczną Hel-
muta Kohla, świadomego potrzeby 

wielki sukces polskiej szkoły konser-
wacji. Nie ma drugiego obiektu archi-
tektury XX w. na świecie, który miał-
by taki PR. 

Zamek Królewski był wówczas 
traktowany przez odbudowujących 
jako ostatni rozdział, koniec pewnej 
epoki, ostatni akord prac rekonstruk-
cyjnych przy odbudowie stolicy. Po 
prawdzie, wcześniej podobnie uczyni-
li Czesi − odbudowali kaplicę husycką 
w Pradze, ale nie zrobili jej PR-u. My 
wówczas nie zdawaliśmy sobie sprawy 
z tego, że wprawdzie odbudowa Zam-
ku była ostatnim rozdziałem w  dzie-
jach powojennej odbudowy zabytków 
(przypominam, że ogromny procent 
substancji zabytkowej, zwłaszcza wy-
posażenia wnętrz, to autentycznie za-
chowane elementy), ale jednocześnie 
otwarty został nowy rozdział zupeł-
nie innej historii, która trwa do dzi-
siaj, wraz z  odbudową warszawskie-
go Zamku Królewskiego otworzyła 
się puszka Pandory. Dla porządku na-
leży tu przypomnieć, że jeszcze w  la-
tach siedemdziesiątych ubiegłego wie-
ku podjęto drugą ważną decyzję war-
szawską, odbudowę Zamku Ujazdow-
skiego, który został ukończony tylko 
z zewnątrz, wnętrze pozostało do dziś 
nieukończone, ale ta wpisuje się jesz-
cze w ten „ostatni rozdział”. 

Wkrótce przyszedł rok 1989 
i  zmieniła się Europa, w  każdym ra-
zie na pewno jej część środkowo- 
-wschodnia. Wraz ze zmianą politycz-
ną w tej części świata politycy, a także 

zamknięcia pewnego rozdziału roz-
drapywania ran wschodnich Niemców 
po bombardowaniu dywanowym Dre-
zna i  zaproponowania takiego zwor-
nika dziedzictwa, który zostałby pra-
widłowo użyty w  propagandzie zjed-
noczeniowej, jak i  decyzji władz Mo-
skwy o odbudowie cerkwi Zbawiciela, 
która bynajmniej nie była stratą wojen-
ną. Cerkiew tę Rosjanie rozebrali wła-
snoręcznie  w  ramach ateizacji kraju 
w  czasach stalinizmu i  niszczenia śla-
dów po „zabobonach wiary chrześci-
jańskiej”. Po rozpadzie Związku Ra-
dzieckiego okazało się, że odbudowa 
tej cerkwi może być kluczem spinają-
cym identyfikację społeczeństwa rosyj-
skiego, które miało być teraz koncen-
trowane wokół kościoła prawosławne-
go. Tę samą świadomość można zauwa-
żyć na Ukrainie. W  Kijowie w  ostat-
nich latach odbudowano dwa wielkie 
zespoły monastyrów, które także były 
stratą z czasów stalinowskich. Inną po-
trzebę polityczną, ale także związa-
ną z  odzyskaną niepodległością, mie-
li Łotysze i zdecydowali się na odtwo-
rzenie Domu Czarnogłowych, jedne-
go z  najważniejszych obiektów Rygi, 
który przestał istnieć podczas pierw-
szych dni wojny niemiecko-rosyjskiej 
w czerwcu 1941 r., a odbudowany zo-
stał w  1999  r., w  przededniu obcho-
dów osiemsetlecia tego miasta. 

Wreszcie jeden z  najbardziej kon-
trowersyjnych przykładów europej-
skich ostatnich czasów − „odbudowa” 

................................................................................ 

6 | Dom Czarnogłowych w Rydze, 
po odbudowie w 1999 r. 

7 | Zamek Dolny w Wilnie w trakcie odbudowy 
w 2009 r. 
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obiektów przykład Zamku Królew-
skiego w  Warszawie był kluczowym 
argumentem do przekonania społe-
czeństwa i  władz o  konieczności od-
budowy. Warszawski Zamek Królew-
ski jest absolutnym punktem wyjścia 
do wszystkich dyskusji na temat od-
budów. A przy Zamku Królewskim 
w  Berlinie powtarzany jest jak man-
tra; polski przykład Zamku Królew-
skiego właściwie nigdy się nie koń-
czy. Jak już przełamane zostały barie-
ry doktrynalne – że to nieważne, kie-
dy stracone, nieważne, jak wyglądało 
– to Pandora pokazała, co potrafi. 

Okazało się, że nie tylko państwa 
i  władze centralne mają siłę ekono-
miczną i polityczną do podejmowania 
decyzji o  dokonywaniu rekonstruk-
cji ważnych z punktu widzenia polity-
ki państwa, ale jest to równie atrakcyj-
ne dla władz regionów, które szukają 

pewnej identyfikacji lokalnej i  także 
są gotowe do przeprowadzania tego 
typu działań. W  1999  r. np. podjęto 
decyzję o postawieniu całej pierzei ka-
mienic kopiujących, zresztą o  takich 
wytłoczkowych, plastikowych elewa-
cjach, w  południowej pierzei ul. Stą-
giewnej w  Gdańsku, która nigdy nie 
cieszyła się jakimś specjalnym presti-
żem ani ze względu na jakość, ani na 
lokalizację. Do takiego regionalne-
go nurtu można także zaliczyć kwe-
stię odbudowy Zamku Przemysła 
w Poznaniu. Miasto to po prostu żyje 
z  dramatycznym kompleksem posia-
dania cesarskiego zamku budowane-
go przez Franza Heinricha Schwech-
tena; wszyscy w  Poznaniu, mówiąc 
„zamek”, myślą: ten pruski, więc teraz, 
jak powiedzą „zamek”, to już będą ko-
jarzyli z  tym prapolskim. Oczywiście 
w  tej chwili komitet budowy zamku, 

(cudzysłów przy tym słowie jest cał-
kowicie uprawniony) przez Litwinów 
Dolnego Zamku Zygmunta Augusta, 
nieistniejącego już od ponad 200 lat. 
Jego ruiny zostały rozebrane dopiero 
na przełomie XVIII i  XIX  w., a wie-
dza na temat wyglądu zamku pocho-
dziła z  trzech rycin, na których miał 
on nie więcej niż parę centymetrów 
wysokości, no i  oczywiście z  wykopa-
lisk archeologicznych. Okazuje się, 
że zawsze jest pretekst – pod ziemią 
są piwnice, a przynajmniej ich reszt-
ki, w związku z tym zawsze jakiś kawa-
łek autentycznej budowli przetrwał. 
Można zatem pozwolić sobie na re-
konstrukcję, a nawet na jakieś mody-
fikacje polityczne... W przypadku tego 
zamku zachował się kartusz nad bra-
mą z czasów wazowskich, który zawie-
rał czteropolowy herb Rzeczypospoli-
tej Obojga Narodów, ale tego kartusza 
nie użyto. Wykonano natomiast taki 
sam, tylko poprawniejszy politycznie, 
bo wyłącznie z  Pogonią. Są to takie 
drobne ruchy, które się wykonuje przy 
okazji, żeby efekt polityczny inwestycji 
był mocniejszy. Wreszcie takim najcie-
kawszym chyba przykładem jest cią-
gle jeszcze trwająca odbudowa Zam-
ku Królewskiego w Berlinie, która zo-
stała podjęta już w 1990 r., ale dopie-
ro w czerwcu 2013 r. wmurowano ka-
mień węgielny. Niemcy od dwudzie-
stu paru lat dyskutują nad odbudową 
berlińskiego zamku i właśnie jego nie-
jednoznaczność polityczna powoduje, 
że sporna jest kwestia jego odbudowy. 

W dyskusjach związanych z  od-
budową wszystkich wymienionych 

8
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całą pierzeję zabudowy łącznie z  ko-
ściołem św. Andrzeja, który odbu-
dowano tylko w  połowie długości, 
ponieważ na drugiej połowie, czyli 
w  prezbiterium, stoi mieszkalny wie-
żowiec z  lat sześćdziesiątych. Ale to, 
co zrobiono przy „odbudowie” Pałacu 
Jabłonowskich najstraszliwszego, cze-
go nie widać w dzień, natomiast rzuca 
się w oczy przy oświetleniu w nocy, to 
fakt, że gęstość ustawienia kondygna-
cji banku jest zupełnie inna niż była 
w  przypadku ratusza. Zmieszczono 
ich dużo więcej i oczywiście w niektó-
rych miejscach podłoga wypada w po-
łowie wysokości okien, więc czasami 
widać migające nogi urzędników na 
wysokości czwartego szprosa okien-
nego. 

Ta nauczka przygasiła nieco pra-
gnienie kolejnych rekonstrukcji 
w Warszawie, jednak kiedy prezyden-
tem Warszawy został Lech Kaczyński,  
jedną z  pierwszych jego decyzji było 
zaproponowanie odbudowy Pałacu 
Saskiego i Pałacu Brühla. Tymczasem 
z  Pałacem Saskim jest trochę tak, że 
ani to pałac, ani saski, ponieważ była 
to budowla, która stała w tym miejscu 

poniekąd wtórnie w stosunku do de-
cyzji o budowie, pragnie podnieść go 
do rangi ogólnopolskiej, zaliczając go 
do regaliów królewskich i  zabiegając 
u prezydenta Bronisława Komorow-
skiego o  wpisanie go w  poczet tych 
samych obiektów, w którym znajduje 
się Zamek Królewski na Wawelu, Za-
mek Królewski w Warszawie, Łazien-
ki i Wilanów. 

W Warszawie też nie zabrakło ta-
kich pomysłów. Najbardziej kontro-
wersyjnym było „odbudowanie” Pa-
łacu Jabłonowskich, który do 1939 r. 
pełnił funkcję ratusza stołecznego 
miasta. W  1995 rozpoczęto na tym 
miejscu budowę biurowca dla ban-
ków. Od strony pl. Teatralnego wznie-
siono dwuwymiarowy parawan ko-
piujący fasadę pałacu, kryjący bardzo 
nowoczesne, eleganckie bryły gma-
chów, niepowtarzające ani w  gabary-
cie, ani w bryle, ani w układzie prze-
strzennym tego, co tam było. Są to po 
prostu nowoczesne budynki, ukryte 
za taką kurtyną teatralną, która stwa-
rza wrażenie domykania pl. Teatral-
nego. Objęto zresztą tą rekonstruk-
cją nie tylko Pałac Jabłonowskich, ale 

wcześniej, natomiast to, co nazywamy 
umownie Pałacem Saskim, to biuro-
wiec z funkcją apartamentową, wznie-
siony w latach czterdziestych XIX w. 
przez Adama Idźkowskiego dla kupca 
Skwarcowa i  ani z  Sasami już nie ma 
nic wspólnego, ani z  pałacem. Tego 
„pałacu” nie powinno się odbudo-
wywać. Nie tylko dlatego, że nie był 
ani specjalnie atrakcyjny, ani specjal-
nie wartościowy, ani niemożliwy do 
racjonalnego zagospodarowania, ale 
dlatego, że w  arkadach jego kolum-
nady, która runęła razem z całym pa-
łacem, w  międzywojniu umieszczo-
no Grób Nieznanego Żołnierza. Oca-
lały trzy arkady, w których mieści się 
Grób. To oczywiście prawda, że gdy-
byśmy odbudowali kolumnadę, to by 
było tak, jak było pierwotnie, wte-
dy kiedy Grób Nieznanego Żołnierza 
tam ulokowano, ale dla Polaków dzi-
siaj Grób Nieznanego Żołnierza to 
te trzy zrujnowane arkady, a nie tam-
ta kolumnada, której już nikt nie pa-
mięta. Jest jeszcze jeden aspekt. To, że 
te trzy arkady z  Grobem Nieznane-
go Żołnierza ocalały, można oczywi-
ście upatrywać w  kategoriach cudu, 

...................................... 

8 | Nowa zabudowa 
ulicy Stągiewnej 
w Gdańsku, fotografia 
z 2013 r.

9 | Zamek Przemysła 
w Poznaniu na fotografii 
z 2013 r. 

10 | Odbudowany 
w latach 1995-1997 
Pałac Jabłonowskich, 
zdjęcie wykonane nocą, 
grudzień 2013 r. 

......................................
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Towarzystwa Opieki nad Zabytka-
mi Przeszłości, które już wówczas ist-
niało od dwóch lat, rozbiórka została 
przeprowadzona. Jan Zachwatowicz, 
projektując odbudowę Krakowskiego 
Przedmieścia, zaprojektował w  tym 
miejscu parking, ponieważ uważał, 
że doktryna odbudowy tylko tego, 
co stracone w gwałcie, nie dopuszcza 
do rekonstrukcji obiektu, który zo-
stał utracony w  wyniku normalnych 
procesów zachodzących w  struktu-
rze urbanistycznej miasta. Okazuje się 
jednak, że w XXI w. takie argumenty 
już się nie liczą. 

Do realizacji żadnego z  tych pro-
jektów na razie nie doszło, ponieważ 
nie znalazły finansowania i  wspar-
cia u  kolejnych władz miasta i  po-
zostają na papierze, co nie znaczy, że 
nie wzbudzą zainteresowania w przy-
szłości. 

Z punktu widzenia zasad konser-
watorskich fakt, że w  jakimś mieście 
jakieś władze decydują o wzniesieniu 
budowli w kształtach mocno przypo-
minających coś, co niegdyś wznosiło 
się na tym miejscu, nie jest co do za-
sady tematem dyskusyjnym. Problem 
zaczyna się wtedy, gdy wszyscy za-
czynają wierzyć, że to nadal ten sam 
„utracony”, a później „odzyskany” za-
bytek. Warto pamiętać, że taki sam 
to nie ten sam. Niepokojący jest też 
wpływ tego rodzaju działań na po-
strzeganie zadań konserwatorskich. 

ale dużo racjonalniejszym wytłuma-
czeniem tego, co się tam wydarzy-
ło, jest fakt, że po prostu jeden z żoł-
nierzy Wehrmachtu, który miał zada-
nie zakładać ładunki wybuchowe, na 
te cztery kolumny ich nie założył. Je-
żeli zatem Grób Nieznanego Żołnie-
rza w  Warszawie ocalał dlatego, że 
któryś z Niemców okazał się człowie-
kiem po sześciu latach tej mentalnej 
jatki, jaką była wojna, to nam nie wol-
no tego zlekceważyć. Grób Nieznane-
go Żołnierza jest symbolem nadanym 
mu przez istotę upamiętnienia, któ-
remu jest poświęcony, jest także sym-
bolem zniszczenia Warszawy, i  niech 
choć troszeczkę będzie także pamiąt-
ką gestu tego Niemca, który nie utra-
cił człowieczeństwa. 

Lech Kaczyński zaproponował 
także w tym czasie Polskiej Akademii 
Nauk, żeby podjęła odbudowę Pała-

cu Karasia przy Krakowskim Przed-
mieściu w  Warszawie. To też nigdy 
nie był pałac, tak naprawdę była to za-
wsze kamienica, tylko umownie na-
zywana pałacem. W  1908  r. została 
rozebrana z  powodu złego stanu. Jej 
właściciel był zwykłym deweloperem, 
który chciał na tym miejscu wznieść 
duży, nowy budynek, i mimo protestu 

Przywołam tu przykład wielkiej 
dumy warszawiaków, nowego gma-
chu siedziby Narodowego Instytu-
tu Fryderyka Chopina, oddanego do 
użytku na okrągły jubileusz chopi-
nowski w 2010 r. W tym miejscu sta-
ła skromna dwupiętrowa kamienica 
z  połowy XIX w., nieatrakcyjna wi-
zualnie, ale ważna z punktu widzenia 
historii miasta, bo stanowiąca do-
bry przykład architektury ulic „dru-
giego planu”. Chyliła się ku upadko-
wi, wyprowadzono z  niej mieszkań-
ców i  nikt nie chciał jej remonto-
wać. Gdy powstał projekt zbudowa-
nia siedziby instytutu chopinowskie-
go, kamienicę zdecydowano się roze-
brać. Zareagowali na to warszawscy 
społecznicy, którzy zbuntowali się 
przeciwko tej decyzji i  domagali się 
ratunku dla kamienicy. Bezpowrot-
na rozbiórka tego budynku nie była-
by zasadniczą szkodą dla architektu-
ry Warszawy, choć mnie byłoby pew-
nie go żal. Ale jego rozebranie dało-
by szansę na wzniesienie jakiegoś cie-
kawego obiektu w towarzystwie sto-
jącego tuż obok pałacyku Ostrog-
skich, w  którym mieści się muzeum 
chopinowskie. Z  kolei ocalenie ka-
mienicy byłoby słuszne z punktu wi-
dzenia doktryny konserwatorskiej, 
aczkolwiek zaszkodziłoby koncepcji 
budowania instytutu. Nie zrobiono 
jednak ani tego, ani tego. Kamieni-
cę rozebrano, a następnie wykonaw-
com projektu narzucono obowiązek 
rekonstrukcji jej fasady w  projekto-
wanym, nowym budynku. W efekcie 
nie mamy dziś ani autentycznej za-
bytkowej kamienicy, ani tak dobre-
go budynku Narodowego Instytutu 
Fryderyka Chopina, jakim mógłby 
być, gdyby architekci dostali wolną 
rękę w projektowaniu. Mamy rekon-
strukcję fasady domu, którego już nie 
ma, doklejoną do szklanego, w miarę 
neutralnego obiektu.  

Następny przykład – ulica Foksal, 
zabudowana w swoim pierwszym od-
cinku kamienicami z  lat osiemdzie-
siątych i dziewięćdziesiątych XIX w., 
jednak los zechciał, że jeden z właści-
cieli tych kamienic w  1933  r. zdecy-
dował się na usunięcie niemodnej już 
wówczas dekoracji w  stylu renesansu 

11 | Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie, 
fotografia współczesna

................................................................................
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argumentację, dla której deweloper 
wznoszący siedzibę biurowca przy 
rogu ul. Bielańskiej musiał się podwią-
zać pod istniejący tam, krótko zresztą, 
gmach Banku Rosji projektu Leoni-
da Benois. Ostatnio wróciła również 
sprawa Pałacu Karasia, ale tym razem 
nie w wersji rekonstrukcji pałacu, tyl-
ko nowoczesnego hotelu, który jed-
nak będzie nawiązywał do architektu-
ry Pałacu Karasia. Będzie miał siedem 
kondygnacji, będzie dwukrotnie wyż-
szy od Pałacu Karasia, dwukrotnie od 
niego szerszy, ale będzie nawiązywać 
detalem architektonicznym!

Przypominając wszystkie wymie-
nione przykłady, spróbujmy zadać so-
bie pytanie, dlaczego tak się dzieje? 
Ano dlatego, że nastąpił pewien ro-
dzaj demoralizacji myślenia o  archi-
tekturze zabytkowej, że jest to myśle-
nie fasadą, a nie bryłą, że normą sta-
ło się ignorowanie wnętrza, że według 
powszechnie podzielanego przeko-
nania zrekonstruowany zabytek jest 
tym samym zabytkiem, tylko ładniej-
szym i  wykonanym z  lepszych mate-
riałów. Nie przywiązuje się wagi do 
wartości stricte materialnych zabyt-
ku, co paradoksalne, traktuje się go 
przede wszystkim jak nośnik warto-
ści niematerialnych. Kilkanaście lat 
temu jeden z deweloperów, kiedy sta-
rał się o zgodę na rozbiórkę kamieni-
cy przy ul. Emilii Plater i Alei Jerozo-
limskich, powiedział: „Tutaj te ozdo-
by to były takie z gipsu, one się tak sy-
pały, a my teraz zrobimy dużo ład-
niejsze i z piaskowca odkujemy”. Igno-
ruje się w ogóle autentyczną substan-
cję zabytkową, autentyzm ręki daw-
nego mistrza, umiejętności zatarcia 

francuskiego i  zamówił u Zdzisława 
Mączeńskiego elewację modernistycz-
ną. Ciąg owych kamienic ocalał po 
drugiej wojnie światowej, ale są w bar-
dzo złym stanie. Kupił je deweloper 
i  przymierza się do ich odbudowy. 
W  związku z  tym wystąpił o  zgodę 
na rozebranie autentycznej, moderni-
stycznej fasady Mączeńskiego i  przy-
wrócenie dekoracji w  stylu neorene-
sansu francuskiego, którą znamy tyl-
ko z jednego nieostrego biało-czarne-
go zdjęcia. Co więcej, to się zapewne 
stanie. Wartość autentycznego zabyt-
ku, jakim jest fasada modernistyczna, 
musi ustąpić gustom, aktualnie pre-
ferującym historyzm, a za kilka lat 
w  przewodnikach wyczytamy infor-
mację o  pieczołowicie odrestaurowa-
nych, autentycznych, dziewiętnasto-
wiecznych kamieniczkach na Foksal. 

Spuśćmy też zasłonę milczenia 
na haniebną rozbiórkę warszawskie-
go Supersamu, okraszoną obietni-
cą „odbudowy” tego pawilonu w  in-
nej części miasta oraz na dziwne de-
cyzje konserwatora miejskiego, któ-
ry przy budowie nowych biurowców 
nakazuje podwiązywać się pod prze-
szłość. Trudno tu podać sensowną 

tynku odręcznego, umiejętności wy-
kucia detalu, to wszystko się już nie 
liczy, bo przecież można to odcisnąć 
z  żywicy syntetycznej, przylepić, po-
prószyć farbą pomieszaną z  cemen-
tem i  będzie bardzo dobrze wyglą-
dało. Wreszcie oczywiście mamy też 
do czynienia ze zjawiskiem totalne-
go braku zaufania do współczesnych 
architektów. Wprawdzie ci architekci 
trochę zasłużyli na ten brak zaufania, 
ale byłoby niesprawiedliwością twier-
dzić, że nie mamy dobrych architek-
tów, którzy potrafiliby dźwignąć takie 
zadania, jak np. uzupełnienie zachod-
niej pierzei pl. Piłsudskiego w  War-
szawie, czyli tam, gdzie kiedyś stał Pa-
łac Saski, a gdzie dzisiaj powinna sta-
nąć nowa architektura, ale projekto-
wana przez współczesnych architek-
tów. Oczywiście, mówimy też o pew-
nych skutkach postaw postmoder-
nistycznych, zmianie gustów, odej-
ściu od modernizmu i  rehabilitacji 
historyzmu i  neohistoryzmu. Myślę, 
że też niejedno mógłby dodać antro-
polog kultury. Mówimy także o pew-
nym zjawisku psychologicznym, wie-
rze w to, że jeśli odbudujemy coś tak, 
jak było, to poniekąd cofniemy czas. 
Zaczynamy się zachowywać trochę 
jak bohaterowie filmu Woody’ego Al-
lena O północy w Paryżu, którzy marzą 
o powrocie do przedwojennego Pary-
ża, gdzie wszystko było lepsze, pięk-
niejsze, słuchano pięknych piosenek 
i  pito pyszną kawę. Tymczasem wy-
gląda na to, że pakujemy się w fabułę 
książki Stephena Kinga Smętarz dla 
zwierzaków.

Małgorzata Omilanowska

12 | 13 | Bank Polski (dawniej Bank Rosji) 
przy ul. Bielańskiej w Warszawie na pocztówce 
z 1931 r. (12) i wybudowany w tym samym 
miejscu w 2012 r. biurowiec Senator, zdjęcie 
z 2013 r. (13)

(zdjęcia: 1, 12 – Biblioteka Narodowa; 2 – na licencji 
GNU, fot. DerHexer; 3, 5 – www.warszawa. wikia.com, 
fot. Mikołaj Węgier; 4, 11 – www.warszawa. wikia.
com, fot. Boston9; 6, 7 – Małgorzata Omilanowska; 
8 – Stanisław Grzelachowski; 9 – Aleksander 
Stukowski; 10, 13 – Wojciech Przybyszewski)

................................................................................
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Ceniony na Mazowszu ród Krasińskich na miejsce rodowego 
mauzoleum obrał sobie kościół Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Krasnem. Poszczególni przedstawiciele rodziny przekształcali 
go i wyposażali w nowe monumenty, obrazy, naczynia 
liturgiczne. W efekcie powstało bardzo intrygujące dzieło, 
będące mozaiką różnych stylów i gustów.

joanna żelazińska

Epitafium 
Jana i Katarzyny 
Krasińskich 
w kościele w Krasnem



Wśród zachowanych w  koście-
le w  Krasnem pomników 
nagrobnych zwraca uwagę 
wmurowane obecnie w  ścia-

nę południowej nawy kościoła epitafium Jana 
i Katarzyny Krasińskich, datowane na ostat-
nią ćwierć XVI w. Prostokątna tablica z czer-
wonego marmuru podzielona jest na dwie 
części. Górną wypełniają podobizny zmar-
łych, dolną inskrypcja. Mężczyzna i  kobie-
ta ukazani są w półpostaci, umieszczeni w tej 
samej płaszczyźnie, stykają się ramionami. 
W tle za nimi widoczne są delikatnie zazna-
czone arkady ujmujące każdą z figur. W gór-
nych rogach płyty znajdują się herby zmar-
łych. Mężczyzna, wyraźnie w podeszłym już 
wieku, ubrany jest w szubę. Lewą dłoń skła-
da na piersi, w prawej zaś trzyma złożoną kar-
tę, jednocześnie wskazując palcem na znaj-
dującą się poniżej inskrypcję. Katarzyna ma 
na sobie strój charakterystyczny dla zamęż-
nej kobiety. Jej włosy zakrywa czepiec nakry-
ty rańtuchem, szyję szczelnie zasłania wyso-
ka podwika. Gesty, jakie wykonuje, są niemal 
symetrycznym odbiciem gestów wykonywa-
nych przez Jana. Jej prawa dłoń znajduje się 
na piersi, w  lewej trzyma różaniec i  koniec 
rańtucha. Postacie opierają się o gzyms, sta-
nowiący część obramienia znajdującej się po-
niżej tablicy inskrypcyjnej. 

Nie zachowało się, niestety, pierwot-
ne, architektoniczne obramienie pomnika. 
Obecna kamienna rama została zamontowa-
na dopiero w drugiej połowie XIX w. Jesz-
cze w 1851 r. epitafium było wmurowane 
bezpośrednio w ścianę, co udokumentowa-
no na akwareli Teodora Chrząńskiego załą-
czonej do Opisów zabytków starożytności Ka-
zimierza Stronczyńskiego (w zbiorach Ga-
binetu Rycin Biblioteki Uniwersytetu War-
szawskiego; zob. Robert Kunkel, Kazimie-
rza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków 
w  Królestwie Polskim (1844-1855), t. IV: 
Gubernia Płocka, Warszawa 2013 oraz Wi-
doki zabytków starożytności w Królestwie Pol-
skim służące do objaśnienia opisu tychże…, 
Atlas V: Gubernia Płocka, Warszawa 2011, 
s. 117, tabl. 54). Zapewne przy wmontowy-
waniu płyty w nową ramę przycięto ją nieco 

z  prawej strony. Widoczne jest to przy po-
równaniu akwareli ze stanem obecnym. Ob-
cięcie płyty utrudnia odczytanie tekstu ta-
blicy, bowiem niektóre wyrazy zostały w ten 
sposób pozbawione końcówek. 

Inskrypcja jest dominującą częścią epi-
tafium, zajmuje około ¾ jego powierzchni. 
Tekst miejscami jest bardzo zatarty, trudny 
do odczytania, ale na podstawie informacji 
zawartych w Opisach zabytków starożytności, 
uzupełnionych komentarzami Roberta Kun-
kla, można go zrekonstruować:

„Cineribus Joannis Crasinskii gente Slepow-
ronii, Dapiferi Ciechanovien[sis], Andreae, fi-
lio Nicolai, Dapiferi Czechanovien[sis], nepotis 
Slavconis, Judicis terrae Makovien[sis], prone-
potis Slavomiri, cujus germanus fuit frater Cri-
stinus de Drozdzyno regnante in Polonia Ludo-
vico rege, trinepotis praedictorum haeredum in 
Crasne, successoris (Nicolai item) Dzierzgow-
ski gente Jastrzembiecz, Archiepiscopi Gnesne-
n[sis], amitini fratri[s] ... Alexandra Dzierz-
gowska matre ... Catherinae Alberti Mrokowski 
gente Lubicz de Murata Mnischewo et Anna de 
Dluzniewo gente Dolega ... hic collocati Stani-
slaus Crassinski Archidiaconus Cracovien[sis] 
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suis et Reverendissimi olim Francisci Episco-
pi Cracovien[sis], qui hanc ecclesiam in Cra-
sne Dio[e]cesis Plocen[sis] ex lignea muro coctili 
ex[s]truxit certo annuo censu et argento ad usu-
[m] ... rorum [ornamentorum?] dotavit, pictu-
ra exornavit, incolis ... Canonici Gnesnen[sis] 
... alperti, Castellani Sierpcen[sis] et Andreae, 
Judicis terrae Cziechanovien[sis], parentis op-
timi, coniugibus, honestis honinibus Altari[s] 
hoc monumentum posuit. Vixerit Alexander in 
coniugio XXXV et genit ... sc[ilicet] si ... piisque 
eccles[iae] ... mnes [może: omnes] a ... d ... ii ...”. 
Mimo wielu braków w odczycie tekstu możli-
we jest tłumaczenie inskrypcji na język polski:

„Prochom Jana Krasińskiego z  rodu Śle-
powron, stolnika ciechanowskiego, Andrze-
jowi, synowi Mikołaja, stolnika ciechanow-
skiego, wnuka Sławka, sędziego ziemi ma-
kowskiej, prawnuka Sławomira, którego bra-
tem rodzonym był Krystyn z Drożdżyna za 
panowania w  Polsce króla Ludwika, wnuka 
w  piątym pokoleniu wyżej wymienionych 
dziedziców w Krasnem, następcy także Mi-
kołaja Dzierzgowskiego z  rodu Jastrzębiec, 

arcybiskupa gnieźnieńskiego, brata ciotecz-
nego ... z  matki Aleksandry Dzierzgowskiej 
... Katarzyny [córki] Alberta Mrokowskie-
go z  rodu Lubicz z  Mniszewa Murowane-
go i Anny z Dłużniewa z rodu Dołęga ... tu 
umieszczeni Stanisław Krasiński, archidia-
kon krakowski swoim i  najczcigodniejszego 
niegdyś Franciszka biskupa krakowskiego, 
który ten kościół w  Krasnem diecezji płoc-
kiej wybudował z  drewnianego w  wypala-
nej cegle, wyposażył pewnym rocznym do-
chodem i srebrem na użytek [wyposażenia?], 
ozdobił malowidłami, mieszkańcom ... kano-
nika gnieźnieńskiego ... [Wojciecha?], kasz-
telana sierpeckiego i Andrzeja, sędziego zie-
mi ciechanowskiej, rodzica najlepszego, mał-
żonkom, ludziom zacnym, tę pamiątkę ołta-
rza postawił. Żył Aleksander w małżeństwie 
35 lat i  [zrodził?] mianowicie ... pobożnym 
dla kościoła ...” (Rekonstrukcję i tłumaczenie 
inskrypcji zawdzięczam p. mgr Dorocie Sut-
kowskiej, której serdecznie dziękuję za udzie-
loną pomoc).

Przestrzeń, w której znajduje się obecnie 
pomnik Jana i Katarzyny Krasińskich zosta-
ła zakomponowana dopiero w XVIII w. Szes-
nastowieczna świątynia w Krasnem powstała 
w 1570 r. z fundacji najwybitniejszego wów-
czas przedstawiciela rodziny – biskupa kra-
kowskiego Franciszka. Jak poświadczają naj-
starsze wizytacje, budowlę stanowił jedno-
nawowy, murowany korpus, dostawiony do 
wcześniejszego, drewnianego jeszcze prezbi-
terium. Flankowały ją dwie, o formach póź-
nogotyckich, kaplice: św. Wawrzyńca i  św. 
Andrzeja. Od strony zachodniej poprzedza-
ła ją wieża. Całość tworzyła budowlę na pla-
nie krzyża.

Prawdopodobnie kaplica św. Andrzeja 
pełniła w XVI w. funkcję kaplicy grobowej. 
Jej wygląd opisuje protokół wizytacji prze-
prowadzonej w  1599  r. (Płock, Archiwum 
Diecezjalne, Akta wizytacji archidiakonatu 
płockiego z r. 1598-99, k. 199v). Fundatorem 
kaplicy był Andrzej Krasiński, brat Francisz-
ka. Wiadomo, że wewnątrz była pokryta po-
lichromią, poświadczona jest także obecność 
drewnianego ołtarza, antependium, drew-
nianych, złoconych lichtarzy i  malowane-
go wzorem włoskim obrazu NMP. Zapew-
niona została także posługa liturgiczna fun-
dacji. Autor wizytacji nie wspomina o znaj-
dujących się wewnątrz sepulkraliach, ale ze 
względu na poświęcenie kaplicy patronowi 
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fundatora wydaje się to najbardziej prawdo-
podobna lokalizacja dwóch najstarszych na-
grobków znajdujących się w kościele w Kra-
snem, czyli piętrowego nagrobka Andrzeja 
i  Katarzyny Krasińskich oraz pomnika Jana 
i  Katarzyny, czyli rodziców fundatora. Na-
grobki powstały za sprawą syna Andrzeja − 
Jana, kanonika krakowskiego, który posta-
nowił upamiętnić w  ten sposób swoich ro-
dziców i dziadków. 

Nierozwiązany pozostaje problem roz-
mieszczenia monumentów wewnątrz kapli-
cy. Jako że nagrobek Andrzeja i  Katarzyny 
to typowy szlachecki pomnik piętrowy, ko-
nieczne było umiejscowienie go przy jednej 
ze ścian. W  przypadku epitafium seniorów 
taka lokalizacja nie jest pewna. Należy roz-
ważyć dwa prawdopodobne sposoby usytu-
owania go w  kaplicy – zawieszenie na ścia-
nie lub umieszczenie w  posadzce nad gro-
bem. Biorąc jednak pod uwagę humanistycz-
ne wykształcenie fundatora (stryj zadbał 
o  edukację swojego bratanka, Jan Krasiński 
kształcił się m.in. w Bolonii, jest także auto-
rem pierwszego „przewodnika” po Polsce), 
bardziej prawdopodobne jest umieszczenie 
go w  ścianie. Wykorzystanie go jako płyty 
nagrobnej byłoby nieadekwatne do jego for-
my. Postacie wydają się bowiem stać za pły-
tą inskrypcyjną, opierając się na wieńczącym 
ją gzymsie. Gdyby epitafium znajdowało się 
w ścianie naprzeciw nagrobka Andrzeja i Ka-
tarzyny Krasińskich, monumenty mogłyby 
flankować znajdujący się wewnątrz ołtarz. 

Niestety, nie można przywołać ani dzie-
ła zbliżonego formalnie do epitafium z Kra-
snego, ani konkretnego warsztatu rzeźbiar-
skiego, w  którym pomnik Jana i  Katarzyny 
mógł powstać. Słuszne wydaje się jedynie po-
wiązanie z ówczesnym krakowskim środowi-
skiem rzeźbiarskim. Epitafium Jana i  Kata-
rzyny wyraźnie wyróżnia się na tle szesnasto-
wiecznej plastyki nagrobnej, co jest zauwa-
żalne zarówno przy analizie tekstu inskryp-
cji, jak i obrazowej części monumentu. 

W inskrypcji szczególnie rozbudowany 
został fragment poświęcony rodzinie zmar-
łych, stanowiący wywód genealogiczny. Jej 
autor cofnął się (w przypadku Jana) aż czte-
ry pokolenia wstecz, sięgając do Sławomi-
ra Krasińskiego. Tak duża liczba krewnych 
na tablicy epitafijnej to rzadkość w  XVI  w. 
Jeśli wymienia się przodków zmarłego, są 
to co najwyżej jego rodzice. W  Krasnem 

poza długą listą imion przodków pojawia-
ją się także pełnione przez nich urzędy i za-
sługi dla rodu. Chodziło o nadanie jak naj-
większego znaczenia całej rodzinie, podkre-
ślona została też ranga kobiet wchodzących 
do tego rodu poprzez ich koligacje z szano-
wanymi w państwie dostojnikami. Być może 

wspomnienie o  tak dużej liczbie konkret-
nych przodków ma związek z tym, że jest to 
jeden z pierwszych monumentów, jakie po-
jawiły się w  świątyni, stąd w  inskrypcji po-
święconej seniorom rodu zdecydowano się 
na wspomnienie o osobach, które nie były do 
tej pory w żaden sposób upamiętnione (bądź 
nie zachowały się takie monumenty). Dzięki 
temu fundator miał pewność, że ich imiona 
i nazwiska nie zostaną zapomniane. 
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Poza przodkami upamiętnionych zmar-
łych na tablicy wspomniani zostali także 
wszyscy ich męscy potomkowie. Duża liczba 
wychowanych dzieci była w  XVI  w. wielką 
chlubą, tym bardziej jeśli potomkowie przy-
służyli się rodzinie i ojczyźnie. W inskrypcji 
brak informacji o indywidualnych zasługach, 
cnotach czy zaletach zmarłych. Autor nie 
użył w  stosunku do nich żadnych epitetów. 
Wydaje się, że to synowie zostali tu potrakto-
wani jako ich „zasługi”. Widocznie wśród so-
bie współczesnych Jan wsławił się jako ojciec 
znanych i cenionych w państwie osobistości. 
Fakt ten poświadcza krótka notka zamiesz-
czona w Gnieździe cnoty... Bartosza Paproc-
kiego: „Jan Krasiński / Sędzia Ciechanowski / 
którego synowie to ludzie zacni” (B. Paprocki, 
Gniazdo cnoty skąd herby rycerstwa sławnego 
Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Żmudz-
kiego i  innych państw do tego królestwa nale-
żących, Kraków 1578, s. 1060).

Inskrypcja w  Krasnem oprócz upamięt-
nienia Jana i Katarzyny miała być pochwałą 
świetności całego rodu Krasińskich. Nie bez 
znaczenia jest dobór wymienionych postaci. 
Wywód rozpoczyna się od Sławomira, jako 
pierwszego dziedzica Krasnego. W ten spo-
sób podkreślone zostały niepodważalne pra-
wa rodziny do ich dziedzicznej wsi. W czę-
ści poświęconej potomkom zmarłej pary 
wspomniany został także fundator murowa-
nej świątyni w Krasnem, biskup Franciszek, 
czym zaznaczono również prawa patronac-
kie do świątyni. Jan i Katarzyna w świetle in-
skrypcji jawią się jako wielcy protoplaści ca-
łego rodu, za których życia znacznie podnio-
sła się jego ranga. W ich osobach przejawia-
ją się zalety przodków, które poprzez ich po-
średnictwo przechodzą na kolejne pokolenia 
rodziny.  

Epitafium intryguje także sposobem uję-
cia zmarłych, odmiennym od popularnego 
wśród szlachty w XVI w. Postacie nie są od 
siebie oddzielone, co więcej, stykają się de-
likatnie ramionami. Arkady zaznaczone są 
tylko płytkim żłobieniem marmuru za nimi, 
w  tle. Całość jest zaaranżowana w  prosto-
kątnym polu. Wśród szlacheckich nagrob-
ków upamiętniających dwie osoby zdecydo-
wanie częściej spotykamy nagrobki piętro-
we, wzorowane na nagrobkach królewskich 
w Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Na-
grobki półpostaciowe przyjęło się uważać za 

charakterystyczne dla innej grupy społecz-
nej – mieszczaństwa. Najwięcej monumen-
tów tego rodzaju znajduje się w Krakowie i są 
one charakterystyczne właśnie dla tego śro-
dowiska. Poza mieszczanami na półfiguralne 
nagrobki decydowali się także przedstawi-
ciele średniego duchowieństwa. Mimo nie-
wątpliwych zalet tego ujęcia zachowało się 
niewiele szlacheckich pomników tego typu 
(nagrobek Dąbrowskich w Dąbrowie Zielo-
nej − ok. 1600, nagrobek Marcina i Urszu-
li Łysików-Dobroszowskich w kościele NMP 
w Krakowie − 1613). W popiersiowym na-
grobku możliwe jest zawarcie znacznie więk-
szej liczby istotnych treści niż w przypadku 
nagrobka rycerskiego. Co ważne, w  takich 
pomnikach pomija się praktycznie widmo 
śmierci, tak wyraźne w  typowych nagrob-
kach szlacheckich. Zmarłego przedstawia 
się jako osobę jeszcze żyjącą, wszystkie jego 
istotne cechy można zawrzeć w  zindywidu-
alizowanym portrecie. Umieszczenie posta-
ci za gzymsem czyni ją ponadczasową, na sta-
łe wpisującą się w przestrzeń kościoła, uczest-
niczącą niemal w rozgrywających się tam wy-
darzeniach. Narrację mogła uzupełniać opra-
wa architektoniczna monumentu z  elemen-
tami o symbolicznym znaczeniu. 

Po obramieniu epitafium w Krasnem nie 
pozostały żadne ślady, ale jego wymowa zo-
stała wzmocniona poprzez rekwizyty, w któ-
re zostały wyposażone postacie. Różaniec 
w dłoni Katarzyny to typowy atrybut poboż-
nej matrony. Znacznie ważniejszy, odbiegają-
cy od typowości, jest przedmiot w dłoniach 
jej męża. Wydaje się, że jest to złożona kar-
ta papieru, dla której trudno znaleźć analo-
gię w sztuce polskiej XVI w. Pojedyncze kar-
ty pojawiają się częściej w malarstwie portre-
towym. W sztuce sepulkralnej jedynym zna-
nym mi obiektem, gdzie postać jest wyposa-
żona właśnie w  taki atrybut, jest epitafium 
Kallimacha (ok. 1502-1503) w  kościele do-
minikanów w Krakowie. Atrybut ten wyróż-
nia zabytek wśród innych realizacji przed-
stawiających uczonego w  studio, wskazu-
jąc raczej na jego zasługi jako męża stanu. Fi-
lip Kallimach był jednak postacią o znacznie 
wyższym statusie niż Jan Krasiński. W przy-
padku tego drugiego nie zachowały się żad-
ne informacje o  jego humanistycznych zain-
teresowaniach czy szczególnych zasługach na 
pełnionym stanowisku. Analogia może jed-
nak poświadczać, że karta w  dłoniach Jana 
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też jest jakimś dokumentem, niestety, jest on 
złożony, co utrudnia jego interpretację. Moż-
na go uznać za atrybut pełnionych urzędów. 
Różnego rodzaju dokumenty spotykane są 
w  ikonografii szlacheckich urzędników (np. 
ryciny ilustrujące Statuty i metryki przywile-
jów koronnych Kazimierza Sarneckiego). Jan, 
jako starosta sanocki i  stolnik ciechanowski, 
musiał mieć do czynienia z różnymi atrybu-
tami urzędniczymi. Już na początku XVI w. 
pojawiają się w  Rzeczypospolitej sepulkra-
lia, gdzie akcentuje się funkcje pełnione przez 
zmarłego, chociaż dopiero z  przełomu XVI 
i XVII w. znamy pomniki nagrobne, w któ-
rych występują plastycznie wyrażone atry-
buty sprawowanych urzędów. Nie można też 
wykluczyć związku pomiędzy kartą w  ręku 
Jana a umieszczonym niżej tekstem tablicy in-
skrypcyjnej. Uważny obserwator zauważy, że 
tą samą dłonią, którą Jan trzyma kartę, wska-
zuje również na tablicę. Czy jej treść nie kore-
sponduje w jakiś sposób z tym, co mogłoby się 
znajdować na karcie? W Dąbrowie Zielonej 
dokument poświadczający prawa Dąbrow-
skich do tej miejscowości został przeniesiony 
w postaci dużej tablicy inskrypcyjnej na ścia-
nę świątyni i poświadczony historyzującą pie-
częcią. Być może mamy tu do czynienia z po-
dobnym, choć nieco subtelniejszym przeka-
zem. W Krasnem Jan tego rodzaju dokument 
mógłby trzymać w  dłoniach. Wiadomo, że 
Krasińscy mieli w posiadaniu historyczne pa-
piery poświadczające dawność i szlacheckość 
ich rodu. Wówczas celem umieszczenia na ta-
blicy takiego przedmiotu byłoby wzmocnie-
nie wymowy tablicy inskrypcyjnej. 

Nie bez znaczenia jest także przedstawie-
nie Jana wyłącznie w  „cywilnej” szubie, co 
wydaje się przeczyć założeniom całego mo-
numentu. Tym sposobem zmarły został po-
zbawiony istotnego atrybutu świadczącego 
o jego szlacheckości. W strojach podobnych 
do tego, w który ubrany jest Jan przedstawia-
ni byli przeważnie mieszczanie, ewentualnie 
osoby związane z ówczesną działalnością kul-
turalną (np. pisarze), które nie wpisywały się 
w typ mężnego rycerza. 

Poza wizerunkiem Jana Krasińskiego na 
epitafium w  Krasnem dysponujemy jeszcze 
jedną jego podobizną z  epoki – ryciną za-
mieszczoną w herbarzu Gniazdo cnoty... Bar-
tosza Paprockiego (Kraków 1578). Co prawda 
drzeworyty ilustrujące pracę Paprockiego są 
bardzo schematyczne i  niespersonalizowane, 

trudno więc znaleźć regułę, wedle której przy-
dzielano wizerunki poszczególnym osobom, 
to jednak na żadnym z przedstawień Jan nie 
ma zbroi ani atrybutów rycerskich. Ludzie 
świeccy są przedstawiani tam na dwa sposoby: 
noszą zbroję albo szubę. Z  nieznanych nam 
powodów Jan znalazł się w tej drugiej grupie. 
W XVI w. nie można jeszcze mówić o strojach 
charakteryzujących urzędników państwo-
wych, ale powodem, dla którego przedstawio-
no Jana Krasińskiego bez zbroi, mogą być peł-
nione przez niego urzędy, co dodatkowo zda-
je się potwierdzać karta w jego dłoni na epita-
fium z kościoła w Krasnem. 

Wszystkie wymienione niekonwencjo-
nalne rozwiązania mogą wynikać z  sugero-
wanego już, dość ubogiego przekazu ideolo-
gicznego płynącego z typowo rycerskich na-
grobków. Na fakt ten zwraca uwagę Mieczy-
sław Zlat: „Zbroja to motyw nie łączący się 
z  innymi […] wyczerpywał aspiracje ideowe” 
(M. Zlat, Typy osobowości w  polskiej sztu-
ce XVI w., [w:] Renesans. Sztuka i ideologia, 
Warszawa 1976, s. 265). Przy założeniu, że 
fundatorem kierowały ambitniejsze pobud-
ki niż tylko upamiętnienie Jana i Katarzyny, 
spostrzeżenie Zlata jest bardzo istotne. Rezy-
gnacja z popularnego typu vir armatus mu-
siała być czymś uzasadniona. W tym wypad-
ku mogła być to chęć wyrażenia możliwie jak 
najwięcej treści przy zachowaniu stosunko-
wo skromnej formy. Jak widać, forma popier-
siowego epitafium okazała się wyjątkowo po-
jemna. 

Joanna Żelazińska

4 | Fragment epitafium 
z wizerunkami małżonków 
Krasińskich

(zdjęcia: 1, 2, 4 – Joanna 
Żelazińska)

   Spotkania z Zabytkami       1-2  2014    |   17



Nieznany wczesny 
pejzaż alpejski 
Jana Nepomucena 
Głowackiego
angelika bogdanowicz-prus
agnieszka janczyk

Jan Nepomucen Głowacki, „Pejzaż alpejski”, 18 – lico obrazu po konserwacji 
(fragment z przedstawieniem szczytów górskich)

W 2012 r. poddano kompleksowym zabiegom konserwatorskim 
obraz przedstawiający pejzaż alpejski, uważany za dzieło 
nieznanego austriackiego malarza. W czasie prowadzonych prac 
spod grubej warstwy przemalowań wyłoniła się niewidoczna 
wcześniej sygnatura krakowskiego artysty.



Konserwacja obrazu

W styczniu 2012  r. jedną z  autorek 
tego artykułu poproszono o oce-
nę stanu obrazu olejnego na płót-

nie, zakupionego już po wykonanej konser-
wacji. Powierzchnia powierzonego obrazu 
była nienaturalnie gładka i  błyszcząca, więc 
właściciel poprosił o  skorygowanie warstwy 
werniksu. Problem tej ewentualnej korekty 
był, jak się okazało, początkiem długiej drogi. 

Na podstawie obserwacji w  mocniejszym 
świetle białym bocznym oraz rozproszonym 
można było stwierdzić, że obraz stanowi ma-
lowidło w technice olejnej, ale na podobraziu 
papierowym, a nie płóciennym. Wzdłuż brze-
gów obrazu, przy styku z listwami ramy, widać 
było niezakryte warstwą malarską fragmenty 
kremowego papieru-kartonu, który stanowił 
pierwotne podobrazie. Na powierzchni wy-
stępowały też liczne (szczególnie w prawym, 
górnym narożniku) przedarcia kartonu, uka-
zujące strukturę materiału. W  narożnikach 
były miejscowe odkształcenia powierzch-
ni, świadczące o  odspajaniu się wierzchnich 
warstw podobrazia od warstwy dublującej; 
w  miejscach tych widoczne były kilkucenty-
metrowej długości pęknięcia. Pokrycie, a wła-
ściwie zalanie powierzchni obrazu werniksa-
mi sugerowało błędną próbę „sklejania” struk-
tury malowidła, która spowodowała dodatko-
we obciążenie i nasilenie tendencji do krusze-
nia i pękania powierzchni obrazu.

Próba rozpoznania techniki i  techno-
logii wykonania obiektu doprowadziła do 
wyodrębnienia czterech warstw technolo-
gicznych. 

I warstwa technologiczna (1827 r.). Ob-
raz był pierwotnie malowidłem olejnym na 
podobraziu papierowym (karton), o wymia-
rach: 83,5 x 125,5 cm, sklejonym z dwóch ar-
kuszy, złączonych ze sobą w  części central-
nej na kilkumilimetrową zakładkę. Karton 
został naciągnięty na krosno malarskie, jego 
krawędzie mają krajkę i  odciśnięty na od-
wrociu kształt krosna z poprzeczką. W celu 
większego napięcia podobrazia przyklejono 
je do krosna, o  czym świadczą pozostałości 
kleju na brzegach.

II warstwa technologiczna (bliska dacie 
powstania, XIX w.). Duże zniszczenia kar-
tonu w  centralnej i  dolnych partiach obra-
zu zostały miejscowo podklejone łatkami 
z płótna lnianego, w ułożeniu diagonalnym. 
Na licu położono retusze olejne.

III warstwa technologiczna (koniec 
XIX w.). Obraz wraz z nieusuniętymi łatka-
mi został zdublowany na cienkie płótno lnia-
ne, na klej glutynowy i powtórnie naciągnię-
ty na krosno. Na powierzchni wykonano roz-
ległe retusze warstwy malarskiej, w technice 
olejnej. 

IV warstwa technologiczna (XX-XXI w.). 
Powtórny dublaż, na grube płótno lniane 
i klej syntetyczny, wykonany został bez usu-
wania wcześniejszego płótna dziewiętna-
stowiecznego. Położone zostały liczne retu-
sze w  miejscach zniszczeń i  przemycia lica. 
Podczas tej konserwacji pozostawiono sta-
re, pociemniałe i  zmienione kolorystycz-
nie retusze olejne. Klej syntetyczny prze-
niknął miejscowo przez płótno na odwro-
cie. Obraz naciągnięto na nowe krosno ma-
larskie z poprzeczką, a ze względu na niesta-
bilną i pofalowaną powierzchnię zbyt mocno 
napięto za pomocą klinów. Obraz włożono 
w  dziewiętnastowieczną, rzeźbioną i  złoco-
ną ramę, przybijając listwy krosna malarskie-
go do ramy gwoździami o grubym przekroju, 
dokręcając na sztywno śrubami. Taki mon-
taż wraz ze sztywnym dublażem stanowił 

1 | Jan Nepomucen 
Głowacki, „Pejzaż alpejski”, 
1827 – lico obrazu przed 
konserwacją; fotografia 
w świetle UV ukazuje 
rozległe przemalowania 
i retusze jako ciemne 
miejsca na licu, widoczna 
nierówna warstwa werniksu
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rodzaj imadła, ściskającego i  powodującego 
napięcia w  obiekcie i  powstawanie nowych 
pęknięć.

Po rozpoznaniu techniki i  technologii 
obiektu, a także zasięgu i  przyczyn znisz-
czeń, wystąpiła konieczność podjęcia dzia-
łań konserwatorskich. Korekta wernik-
su bez wykonania pełnej konserwacji tech-
nicznej nie była możliwa ze względów etycz-
nych (o względach etycznych w  konserwa-
cji pisali m.in. Władysław Zalewski, Naucza-
nie konserwacji malowideł ściennych na Wy-
dziale Konserwacji w  Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie, [w:] Studia i materiały Wy-
działu Konserwacji i  Restauracji Dzieł Sztu-
ki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, tom 
VI: Krakowska szkoła konserwacji w  progra-
mie TEMPUS, Kraków 1996, s. 16-17 oraz 
Ireneusz Płuska, Model kształcenia konserwa-
torskiego w krakowskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych, tamże, s. 93). Nie można było podjąć 
wyłącznie działań powierzchownych, świa-
domie nie eliminując przyczyn zniszczeń, 
np. wadliwego dublażu. Przedarcia na po-
wierzchni wymagały sklejenia od odwrocia, 
a karton wzmocnienia struktury, impregna-
cji i  prostowania. Również korekta wernik-
su, polegająca na położeniu dodatkowej war-
stwy matującej, spowodowałaby nasilenie 
niekorzystnego obciążenia górnych warstw 
technologicznych.

Przeprowadzenie tak skomplikowanej 
konserwacji wymagało współpracy ze spe-
cjalistami z  różnych dziedzin. Ze względu 
na zły stan zachowania oraz złożoną budowę 

technologiczną kilkakrotnie podklejanego 
podobrazia papierowego, o  pomoc w  kon-
serwacji poproszono Anitę Bogdanowicz, 
konserwatora zabytkowego papieru. Doku-
mentację fotograficzną obiektu w  świetle 
białym oraz UV w  celu zarejestrowania za-
sięgu zniszczeń, nawarstwień i przemalowań 
wykonał Piotr Frączek w Laboratorium Ana-
liz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabyt-
kowych Muzeum Narodowego w Krakowie.

Po odczyszczeniu powierzchniowym 
lica i  odwrocia pobrano próbki pigmentów 
z  warstw malarskich w  celu przeprowadze-
nia analizy chemicznej użytych farb, określe-
nia składu pierwotnej, autorskiej palety oraz 
ustalenia okresu powstania malowidła. Ana-
lizę wykonał dr Paweł Karaszkiewicz w  Za-
kładzie Chemii Konserwatorskiej na Wy-
dziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztu-
ki Akademii Sztuk Pięknych w  Krakowie. 
W  warstwie pierwotnej wykryto: biel oło-
wiową, smaltę, ochrę, błękit pruski; w  war-
stwie wtórnej: biel ołowiową oraz błękit ko-
baltowy. Wyniki badań uściśliły przypusz-
czalny czas powstania obrazu do przedzia-
łu między XVIII i XIX w., a czas powstania 
przemalowań na wiek XIX.

Następnym krokiem było zabezpieczenie 
lica obrazu poprzez zaklejenie dwoma war-
stwami bibuły japońskiej przy użyciu mety-
locelulozy oraz zdjęcie malowidła z  krosna 
malarskiego. Stopniowo usuwano mecha-
nicznie warstwę grubego płótna dublażowe-
go i warstwę kleju syntetycznego pochodzą-
cego z ostatniej, wykonanej w XX w., konser-
wacji. Odsłonięte w  ten sposób, pochodzą-
ce z  dziewiętnastowiecznej renowacji cien-
kie płótno dublażowe miało na powierzchni 
duże ślady zalania w  formie brunatnych za-
cieków oraz przedarcia i  ubytki. Postępują-
cy z czasem proces rozkładu struktury włó-
kien lnianych spowodował rozerwanie nici 
wątku i  osnowy. Poważne zniszczenia cien-
kiego płótna oraz odspojenia powstałe po-
między jego warstwą a zaklejonym papierem 
podobrazia zdecydowały o całkowitym jego 
usunięciu. Warstwę zetlałego płótna usuwa-
no mechanicznie, następnie za pomocą skal-
peli usunięto pozostałą warstwę kleju glu-
tynowego. Odsłonięto mapę zniszczeń, za-
cieków, przedarć i  najwcześniejszych prób 
sklejania kartonu. Usunięto cztery płócien-
ne łaty przyklejone na klej glutynowy w uło-
żeniu diagonalnym (w centralnej części), 

2 | Odwrocie obrazu 
w trakcie konserwacji 
(dolny lewy narożnik); 
usuwanie płótna 
dublażowego pochodzącego 
z dziewiętnastowiecznej 
konserwacji; odsłanianie 
pierwotnego podobrazia 
kartonowego
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będące śladami najwcześniejszych napraw, 
a powierzchnię oczyszczono. Następnie usu-
nięto wklejone w ubytki kartonowego pod-
obrazia protezy, a brzegi ubytków i przedarć 
oczyszczono z  kleju. Uwolniony z  nawar-
stwień odwrocia obiekt prostowano w prasie, 
a po wstępnym ustabilizowaniu zabezpieczo-
no rozdarcia kartonu, podklejając je czasowo 
specjalistyczną taśmą papierową firmy Ne-
schen, oraz rozpoczęto prace usuwające za-
bezpieczającą lico bibułę japońską. Następ-
nie wykonano kolejne prasowanie w  prasie. 
Przy użyciu różnego stężenia rozpuszczalni-
ków usunięto warstwy werniksów, mając na 
uwadze zachowanie wrażliwego podobra-
zia. Wtedy ukazała się powierzchnia zróż-
nicowanej warstwy malarskiej z  rozległymi 
przemalowaniami. Po uprzednim wykona-
niu prób na rozpuszczalność usunięto liczne 
przemalowania i  retusze oraz doczyszczono 
mechanicznie położone w  grubej warstwie 
szczególnie trudno usuwalne fragmenty. 
Aby nie szkodzić wrażliwym spodnim war-
stwom, retusze miejscowo ścieniano, pozo-
stawiając jako podkład pod nowe uzupełnie-
nia. Podczas usuwania grubych warstw retu-
szy w  zniszczonej dużym przedarciem, dol-
nej środkowej partii odsłonięto spod prze-
malowań fragmenty zamalowanej wcześniej 
sygnatury, miejsca i  daty powstania dzie-
ła. Wykonano liczne zdjęcia makro w  róż-
nym oświetleniu, a Przemysław Nowoszyc-
ki przeprowadził analizę w procesie cyfrowe-
go przetworzenia materiału fotograficznego, 
w celu odczytania niepełnego napisu.

Następnie uzupełniono brakujące frag-
menty i  uszkodzenia w  podobraziu papie-
rowym, sklejono przedarcia i pęknięcia przy 
użyciu dostosowanej kolorystycznie masy pa-
pierowej. Po uzupełnieniach ubytków pro-
stowano i prasowano obraz w prasie. W celu 
wzmocnienia mocno osłabionego papiero-
wego podobrazia podjęto decyzję o  wkle-
jeniu na odwrocie obiektu warstwy bibu-
ły japońskiej na kleju skrobiowym. Zabieg 
ten wykonano wraz z  zabiegiem impregna-
cji oraz z  równoczesnym prasowaniem ob-
razu. Kilkakrotne prasowanie wraz z osusza-
niem i  prostowaniem obrazu ustabilizowa-
ło obiekt w  prasie przed przystąpieniem do 
zdublowania obrazu na nowe płótno lniane, 
co wykonano przy użyciu kleju skrobiowego. 
Z  konieczności ustabilizowania się warstw 
obiektu proces był długotrwały (prasowanie 

i osuszanie). Po ostatecznym wyjęciu obrazu 
z prasy obraz  naciągnięto na zastępcze pod-
obrazie z  płyty drewnianej, aby podtrzymać 
wciąż trwający proces stabilizowania i  osu-
szania. Następnie w  miejscach ubytków na 
powierzchni położono cienką warstwę kitu 
kredowo-klejowego, zmodyfikowanego. Kity 
opracowano dostosowując je do oryginal-
nej powierzchni malowidła, a następnie za-
bezpieczono roztworem szelaku w alkoholu. 
Na powierzchni obrazu położono warstwę 
werniksu międzywarstwowego satynowe-
go. Rozległe ubytki warstwy malarskiej uzu-
pełniono poprzez punktowanie naśladowcze 
farbami na spoiwie olejnym, zrekonstruowa-
no wówczas brakujące fragmenty malowidła, 
scalając naśladowczo do oryginału i  sposo-
bu malowania artysty. Na koniec zdjęto ob-
raz z  drewnianej płyty, będącej zastępczym 
podobraziem, naciągnięto na opracowane, 
zakonserwowane, lekko spatynowane krosno 
malarskie oraz położono warstwę werniksu 
końcowego. Włożono obraz w ramę, stosując 
elastyczny system montażu oraz nowy system 
zawieszenia.

Prace konserwatorskie przy obrazie „Pej-
zaż alpejski” trwały prawie rok, gdyż złożo-
ność problemów, wrażliwa budowa techno-
logiczna (podobrazie z kartonu), jak i histo-
ria co najmniej trzech procesów renowacyj-
nych, narzucały konieczność działania nie-
szablonowego, niestandardowego. Stopnio-
we podążanie w  głąb dość złożonej anato-
mii dzieła wyjaśniało przyczyny zniszczeń. 
Dużych rozmiarów widok na podobraziu 

3 | Lico obrazu w trakcie 
konserwacji (fragment); 
po lewej usuwanie warstwy 
błyszczącego werniksu
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kartonowym był delikatniejszy niż podob-
ny, lecz malowany na płótnie. Był już wów-
czas zniszczony mechanicznie, być może 
przy przenoszeniu lub w  transporcie. Ślady 
przyklejenia kartonu do krosna oraz odbicia 
krosna, a także najwcześniejsze wklejone łat-
ki świadczą o tym, że cienkie płótno lniane, 
którym podklejono obraz bez usunięcia łat, 

przy równoczesnym występowaniu znisz-
czeń o  innym, nowym charakterze (zacie-
ki), nie stanowiło pierwotnego podobrazia 
wraz z kartonowym, ale zostało dodane póź-
niej. Podczas trwania konserwacji stanowiło 
to element dyskusji, gdyż mogło być jeszcze 
jednym argumentem za potwierdzeniem lub 
zaprzeczeniem autorstwa dzieła.

Angelika Bogdanowicz-Prus

Jan Nepomucen Głowacki 
i jego widoki alpejskie

Rozważając problem autorstwa obra-
zu „Pejzaż alpejski”, w pierwszej kolej-
ności należało zbadać, czy prawidło-

wo odczytano sygnaturę obrazu. Było to trud-
ne, gdyż fragmenty podpisu i daty znajdowa-
ły się pomiędzy licznymi spękaniami warstwy 
malarskiej. W wyniku kolejnej próby rozszy-
frowania sygnatury udało się potwierdzić, iż 
wydrapane litery i  cyfry tworzyły inskryp-
cję: „Jan N. / Głowacki / Wiedeń 1827”. Dzię-
ki przeprowadzonej konserwacji udało się za-
tem odkryć jeden z  najwcześniejszych obra-
zów Głowackiego o tematyce górskiej.

Odnosząc się do kwestii technologii – 
użycia kartonu jako podobrazia – należy 
stwierdzić, iż w  obrazach o  takich rozmia-
rach było to rozwiązanie nieczęsto stosowa-
ne przez malarzy, a także i przez samego Gło-
wackiego. Nieco zbliżony do omawianego 
jest „Widok Doliny Kościeliskiej w Tatrach” 
(1840, Muzeum Narodowe we Wrocławiu) 
autorstwa tego artysty, który użył w  tym 
przypadku papieru naklejonego na tekturę, 
obraz jest jednak dużo mniejszy. Na kartonie 
naklejonym na płótno lniane (oryginalnie) 
namalował z kolei Głowacki „Widok Wawe-
lu od północnego zachodu” (1847?, w zbio-
rach Zamku Królewskiego na Wawelu). Wy-
jaśnienie wszystkich problemów związa-
nych z  technologią obrazu, a także znale-
zienie analogii wymagałoby dalszych badań 
oraz współpracy z muzeami, w których zbio-
rach znajdują się dzieła Głowackiego. Na-
leżałoby wyjaśnić, które z  nich powstały na 
oryginalnych podobraziach papierowo-płó-
ciennych, a które zostały wtórnie naklejo-
ne na płótno, tak jak omawiany pejzaż alpej-
ski. Jako przykłady można przywołać obrazy: 
„Pałac w  Zarzeczu” (1832, Lwowska Gale-
ria Sztuki) i „Dolina Ojcowska” (1843, Mu-
zeum Narodowe w Kielcach) – papier nakle-
jony na płótno, „Morskie Oko” (1837, Mu-
zeum Okręgowe w Tarnowie) i „Dolina Oj-
cowska” (1844, Muzeum Narodowe w Kra-
kowie) – karton naklejony na płótno, a tak-
że „Widok Karpat z  Poronina” (1836, Mu-
zeum Okręgowe w Toruniu) – tektura nakle-
jona na płótno.

Omawiane dzieło Głowackiego przed-
stawia rozległy pejzaż alpejski, zbudowany 

4 | Lico obiektu w trakcie 
konserwacji (dolna krawędź, 
pośrodku kompozycji); 
fragmenty autorskiej 
sygnatury odsłonięte spod 
przemalowań, fotografia 
cyfrowo przetworzona

5 | Lico obiektu w trakcie 
konserwacji (dolna krawędź, 
pośrodku kompozycji); 
fragmenty autorskiej 
sygnatury, fotografia 
cyfrowo przetworzona

|    Spotkania z Zabytkami       1-2  2014           22



na trzech planach. Na pierwszym, najbliż-
szym widza, ukazane są pojedyncze skały, 
częściowo porośnięte roślinnością, oraz znaj-
dująca się pośrodku kępa iglastych drzew. 
Na drugim planie, po lewej, widać rozłożo-
ne w dolinie małe miasteczko lub wieś. Ar-
tysta przedstawił kościół oraz domy w  spo-
sób bardzo uproszczony, nie starając się od-
dać wszystkich szczegółów budowli. Moż-
na rozpoznać także sylwetki kilku mieszkań-
ców. Przez dolinę prowadzi wąska droga, po 
prawej wznosząca się stromo w górę, po któ-
rej przemieszczają się wozy. Równolegle do 
drogi przepływa przez miejscowość rzeczka 
lub strumień; przedostanie się na drugi brzeg 
umożliwiają dwa mostki, na drugim widocz-
ny jest jeździec. Na ostatnim planie wzno-
szą się ośnieżone szczyty Alp, u ich podnó-
ża, przy innej drodze, rozrzucone są poje-
dyncze domy. Rozpoznania miejsca uka-
zanego na obrazie dokonał sam właściciel, 
który za pomocą zgromadzonej przez siebie 

ikonografii trafnie określił je jako przełęcz 
Brenner i – w tle – górę Serles. Przedstawio-
na przez artystę przełęcz w Alpach Central-
nych już od czasów starożytnych była waż-
nym traktem łączącym Austrię i Włochy.

W okresie biedermeieru artyści austriac-
cy często przedstawiali motywy górskie, po-
wstało wówczas wiele dzieł ukazujących 
piękno alpejskich krajobrazów. Temat ten 
opracowywali zarówno przedstawiciele star-
szego, jak i młodszego pokolenia, które po-
dziw i respekt dla natury czerpało z nauk mi-
strzów. Spośród malarzy wiekowo zbliżo-
nych do Głowackiego należy wymienić Frie-
dricha Loosa, Thomasa Endera, Johanna Fi-
schbacha, Antona Schiffera czy Antona Han-
scha. Loos – uczeń Josepha Mössmera i  Jo-
sepha Rebella, a kolega Endera, Fischbacha  
i  Gauermanna – przedstawił pejzaż Kolm 
Sai gurn w  dolinie Rauris w  Wysokich Tau-
rach (Residenzgalerie w  Salzburgu). Krajo-
brazy z tego regionu, leżącego w Centralnych 

6 | Jan Nepomucen 
Głowacki, „Pejzaż 
alpejski”, 1827 – lico 
obrazu po konserwacji; 
obraz odzyskał kolorystykę 
zbliżoną do pierwotnej, 
ubytki warstwy malarskiej 
zrekonstruowane 
naśladowczo do oryginału, 
nałożony na powierzchnię 
werniks końcowy podkreśla 
charakter malowidła 
olejnego na nietypowym 
dla techniki podobraziu 
kartonowym
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Alpach Wschodnich, były ukazywane nieco 
rzadziej, można tu wymienić „Zamek Weis-
senstein koło Matrei we wschodnim Tyro-
lu” (Dorotheum, Wien, 04.12.2008, aukcja 
Gemälde und Aquarelle des 19 Jahrhunderts, 
Lot 250) autorstwa Endera oraz „Großvene-
diger” Hanscha (Residenzgalerie w Salzbur-
gu). Zdecydowanie częściej wyobrażano ma-
lownicze widoki Alp Salzburskich, zwłasz-
cza Halstatt i Jeziora Halsztackiego, przykła-
dem obrazy Steinfelda (Österreichische Ga-
lerie Belvedere w  Wiedniu, Residenzgale-
rie w  Salzburgu) i  Schiffera (Residenzgale-
rie w Salzburgu), oraz Dachsteinu, jak choć-
by wspomniana wcześniej praca Gauerman-
na. Często powracał w swym malarstwie do 
krajobrazów alpejskich Thomas Ender, autor 
widoku Grossglocknera z  lodowcem Paste-
rze, którego wersje znajdują się w  Österrei-
chische Galerie Belvedere w Wiedniu i Resi-
denzgalerie w Salzburgu (ok. 1830).

Co skłoniło Głowackiego do wyboru ta-
kiego tematu, nieczęstego przecież w  ów-
czesnym malarstwie polskim? Aby móc od-
powiedzieć na to pytanie, konieczne jest 
przytoczenie kilku faktów z  biografii arty-
sty. Jan Nepomucen Głowacki (1802-1847) 
uczył się początkowo w  krakowskiej Szko-
le Sztuk Pięknych (1819-1825), a następ-
nie w Wiedniu, gdzie studiował u pejzażysty 
Franza Steinfelda (1787-1868) (Aleksandra 
Melbechowska-Luty, Mali mistrzowie pol-
skiego pejzażu XIX wieku, Warszawa 1997, 
s. 54). Młody malarz przybył do Wiednia 
w 1826 r. i przebywał tu przez kilka lat, od-
bywając podróże, także w Alpy (Magdalena 
Świszczowska, Krajobrazy Jana Nepomuce-
na Głowackiego, [w:] Od Pieskowej Skały do 
Morskiego Oka. Prace pejzażowe Jana Nepo-
mucena Głowackiego. Katalog wystawy, Kra-
ków 2001, s. 25). Omawiane dzieło powstało 
zatem w  czasie jego zagranicznych studiów, 
ściśle się z  nimi wiążąc: „W pejzażach po-
wstałych w kręgu wiedeńskiej Akademii Sztuk 
Pięknych jest wiele obrazów ukazujących Alpy. 
Franz Steinfeld wraz z uczniami często wyjeż-
dżał w góry, by tam szkicować krajobrazy, któ-
re następnie, po powrocie do stolicy – zgodnie 
z  wciąż obowiązującą praktyką warsztatową 
– przenoszone były na płótna w  zaciszu pra-
cowni” – jak stwierdził Wojciech Bałus (Dro-
ga do romantycznych widoków górskich kra-
in i  stron ojczystych, [w:] Od Pieskowej Ska-
ły do Morskiego Oka. Prace pejzażowe Jana 

Nepomucena Głowackiego. Katalog wystawy, 
Kraków 2001, s. 22). Tak więc i w tym przy-
padku Głowacki musiał wyprawić się w Alpy, 
by sporządzić rysunki i dopiero na ich pod-
stawie wykonać imponujące (także rozmia-
rami) malowidło. Istotna dla zrozumienia 
twórczości Głowackiego w  tym wczesnym 
okresie jest uwaga Adama Gorczyńskiego, 
który napisał: „Stanowisko Steinfelda było 
punktem wyjścia dla naszego artysty” (O Janie 
Nepomucenie Głowackim artyście krajowym, 
i  o  krajo-obrazie w  obecnym czasie przez…, 
Kraków 1862, s. 8).

Sposób opracowania pierwszego planu – 
m.in. drzew iglastych i  głazów, zboczy gór-
skich i  alpejskich szczytów jest charaktery-
styczny dla Głowackiego, choć obraz w po-
równaniu z  późniejszymi pracami tego ma-
larza jest bardziej graficzny, gorzej opraco-
wany jest też sztafaż figuralny. Te niedostatki 
mogą wynikać z nie do końca jeszcze opano-
wanego warsztatu. Mniej typowy dla artysty 
jest spory format obrazu, choć w  Muzeum 
Narodowym w  Kielcach znajduje się obraz 
olejny „Morskie Oko” (1837-1840) o  zbli-
żonych wymiarach (90 x 112 cm). Omawia-
ny obraz w zbiorach prywatnych jest jednym 
z najwcześniejszych alpejskich pejzaży w do-
robku artysty, lecz nie jedynym. Późniejsze 
o kilka lat są dzieła: „Widok z miasta Gmun-
den na Traunsee” (1834), „Widok na Traun-
see” (1834) oraz pejzaż z  Tyrolu lub Bawa-
rii (1835) w zbiorach Thorvaldsens Museum 
w Kopenhadze. Na tym ostatnim, dużo lep-
szym pod względem artystycznym od pejza-
żu będącego przedmiotem rozważań, autor 
ukazał otoczoną łańcuchem górskim grupę 
zabudowań nad jeziorem. Charakterystycz-
ne są skały na pierwszym planie po lewej oraz 
sztafaż figuralny, już dopracowany przez ma-
larza i  często powtarzany na późniejszych 
obrazach.

Malarstwo Jana Nepomucena Głowac-
kiego cieszyło się w XIX w. dużym uznaniem 
zarówno krytyków, jak i  miłośników sztu-
ki. „Gazeta Krakowska” (nr 171 z  30 lipca 
1847 r., s. 1), zawiadamiając o  śmierci arty-
sty, posiadającego „prawie europejską wziętość 
w malarstwie krajobrazów”, pisała o jego mię-
dzynarodowej sławie: „O ile ta bolesna wiado-
mość napełniła smutkiem miasto nasze, chlu-
biące się sprawiedliwie z posiadania tak zna-
komitego mistrza w swej sztuce, o tyle zapew-
ne zasmuci ona i  za granicą wszystkich tych, 
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których sława jego dojść mogła, – a wszakże 
imie [!] Głowackiego znane już jest od dawna 
w pierwszych stolicach Europy, – bo dzieła jego 
pięknego pędzla, zdobią dziś ściany niejednej 
galeryi obrazów prywatnej i publicznej”.

Jan Nepomucen Głowacki nie tylko ma-
lował widoki alpejskie, ale też kolekcjonował 
prace o tej tematyce. Informacji o jego zbio-
rze dostarczyła niewielka broszurka wydana 
po jego śmierci, z której wiadomo, że wdowa 
po nim oferowała do sprzedaży m.in. „Wi-
dok jeziora przed wschodem słońca” i  „Wi-
dok jeziora w  Styryi” Steinfelda ojca, „Wi-
dok okolicy w Styryi” Steinfelda syna, „Wi-
dok okolicy skalistej” Endera oraz szkice wi-
doków Steinfelda i Gauermanna (Spis obra-
zów i  rysunków pozostałych po ś.p. Janie Ne-
pomucenie Głowackim Professorze Rysunków, 
które od dnia 1 Października b.r. sprzedawa-
ne będą z wolnej ręki, w mieszkaniu Wdowy 
po wspomnianym Artyście, w  Krakowie przy 
ulicy Wiślnej pod Liczbą 279 [Kraków 1847], 
część b, nr 42- 46).

Wychowankowie Mössmera, Rebella i Stein-
felda stworzyli bogatą galerię ojczystych pej-
zaży. Charakter tych dzieł w  wyjątkowo traf-
ny sposób oddał Wojciech Bałus, pisząc o nich: 
„Obrazy te prezentują Alpy od wewnątrz: górskie 
masywy nie są malowane z oddali, nie zamykają 
one linii horyzontu, lecz punkt patrzenia umiesz-
czony został w samym sercu skalnych wypiętrzeń, 
np. u stóp jeziora otoczonego ze wszystkich stron 
łańcuchem poszarpanych turni. Dzieła te nie 
niosą w sobie estetycznej grozy wzniosłości w ca-
łej jej potędze. […] Z wzniosłości pozostaje dresz-
czyk niezwykłości oraz atmosfera majestatu i ta-
jemniczości gór” (Droga do romantycznych wi-
doków górskich…, s. 22). Te spostrzeżenia z pew-
nością można odnieść także do obrazu Głowac-
kiego. Artysta poszedł dalej drogą swego mi-
strza Stein felda, podjął bowiem udaną próbę 
zaszczepienia swoim uczniom w  krakowskiej 
Szkole Sztuk Pięknych miłości do krajobrazów 
górskich, wybierając tym razem Tatry.

Agnieszka Janczyk

7 | Jan Nepomucen 
Głowacki, „Pejzaż alpejski”, 
1827 – lico obrazu 
po konserwacji (fragment 
pierwszego planu)

(zdjęcia: Angelika 
Bogdanowicz-Prus, cyfrowe 
przetworzenie: Przemysław 
Nowoszycki)
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Jedną z mniej znanych rezydencji warszawskich, wzniesionych 
bezpośrednio przed wybuchem pierwszej wojny światowej, jest pałac 
Stanisława Ursyn-Rusieckiego, położony na zapleczu kamienicy przy 
Lwowskiej 13. Z racji stanu zachowania, nietypowego charakteru 
i pierwotnej funkcji dawna rezydencja może uchodzić za jeden 
z cenniejszych zabytków architektury rezydencjonalnej Warszawy 
przełomu XIX i XX stulecia. 

Pałac 
w podwórzu

makary górzyński



Siedziba znanego kolekcjonera sztuki 
i  zabytków artystycznych, właścicie-
la dóbr Trojanki na Podolu, Stanisła-
wa Ursyn-Rusieckiego herbu Rawicz, 

powstała w  latach 1912-1914 przy ul. No-
wowielkiej 13 (od 1922 r. Lwowskiej), świe-
żo wówczas wytyczonej (1899-1904) po-
przez tereny rozparcelowanego folwarku Ko-
szyki. Jej wzniesienie było połączone z budo-
wą frontowej kamienicy dochodowej, za któ-
rą schowano rezydencję właściciela. 

Warto poświęcić kilka słów opisowi hi-
storycznemu tego miejsca. W  1778  r. król 
Stanisław August Poniatowski przekazał fol-
wark na Koszykach w  użytkowanie swemu 
sekretarzowi i tajnemu radcy, Piotrowi Mau-
rycemu Glaire. Z jego osobą wiązana jest bu-
dowa podmiejskiej willi, być może projek-
towanej przez Efraima Schroegera (Marek 
Kwiatkowski, Architektura mieszkaniowa 
Warszawy. Od potopu szwedzkiego do powsta-
nia listopadowego, Warszawa 1989, s. 219), 
w  kolejnym stuleciu pełniącej m.in. funk-
cję muzeum pszczelarstwa. W drugiej poło-
wie XIX stulecia rezydencjonalne przedmie-
ście znalazło się w obrębie szybko rozwijają-
cego się południowego śródmieścia Warsza-
wy, którego kierunek rozwoju przestrzenne-
go ciążył wzdłuż ul. Marszałkowskiej w stro-
nę Wojennego Pola Mokotowskiego. Już 
w 1880 r. rozpoczęła się parcelacja folwarku, 
a pozostałości willi wraz z ogrodem ukazuje 
pochodzący z 1897 r. arkusz planu Lindleya. 
Po zburzeniu pałacu w 1899 r. przez działkę 
zostało przeprowadzone ukośne przedłuże-
nie ul. Wielkiej, łączące skrzyżowania Koszy-
kowej i Pięknej z obecnym pl. Politechniki. 
Do 1914 r. ulica została obustronnie zabudo-
wana pięcio- i sześciopiętrowymi, nowocze-
snymi kamienicami o  głównie rezydencjo-
nalnym charakterze. Ta część miasta uzna-
wana była za dzielnicę inteligencką i  elitar-
ną, z  nagromadzeniem luksusowych kamie-
nic-apartamentowców, z  licznymi budynka-
mi publicznymi (m.in. gmachy Instytutu Po-
litechnicznego), torem wyścigów konnych, 
ale i bliskością zespołów koszar armii rosyj-
skiej, szpitala wojskowego i nowo budowane-
go Korpusu Kadetów im. Suworowa. Obraz 

tej dzielnicy dla nowej klasy średniej tak 
opisywał w  1922  r. Mieczysław Orłowicz: 
„Dzielnica dokoła Politechniki zabudowana 
dopiero w  ostatnich latach przed wojną, nosi 
charakter najbardziej nowoczesny w Warsza-
wie, stoi tu cały szereg kamienic pięcio i sześcio 
piętrowych o  secesyjnych i  modernistycznych 
fasadach” (M. Orłowicz, Krótki Ilustrowany 
Przewodnik po Warszawie, Warszawa 1922, 

reprint Warszawa 1985, s. 122). Pośród tego 
modelu zabudowy wyróżnia się posesja przy 
Lwowskiej 13 – gdzie za wielopiętrową ka-
mienicą frontową, w  ciasnym podwórzu na 
krótko przed pierwszą wojną światową po-
wstała neobarokowa rezydencja kolekcjone-
ra z dalekiego Podola.

Stanisław Filip Rusiecki (od 1912 r. Ur-
syn-Rusiecki) urodził się w 1862 r. w rodzin-
nym majątku Trojanka w  pow. bałckim na 
Podolu, jako syn Józefa Rusieckiego i Marii 

1 | Fasada pałacu 
Stanisława Ursyn-
-Rusieckiego w Warszawie
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z  Józefowiczów Hlebickiej. Po ukończeniu 
gimnazjum w  Warszawie studiował przez 
dwa lata w Krajowej Wyższej Szkole Rolni-
czej w Dublanach, a przed jej ukończeniem 
wstąpił na Wydział Filozoficzny Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, gdzie uczęszczał w  la-
tach 1884-1886 na zajęcia z  historii sztu-
ki, etnografii, archeologii i literatury. Około 
1886 r. Rusiecki przejął zarząd nad Trojanką, 
dziedzicząc ojcowską kolekcję „starożytno-
ści”. O samej Trojance, jak przyznaje Roman 
Aftanazy, nie wiemy zbyt wiele (R. Aftanazy, 
Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczy-
pospolitej, cz. II, Ziemie Ruskie Korony, t. 10, 
Województwo Bracławskie, Wrocław 1996, 
s. 426-427). Własnością Rusieckich stała się 
w  XIX w., dawniej pozostawała w  dobrach 
Potockich. Rusieccy byli, zdaniem R. Afta-
nazego, zapewne zamożnymi i dobrymi go-
spodarzami, używającymi nawet tytułu hra-
biowskiego. Z racji oddalenia od innych sie-
dzib polskich, mało jednak wiadomo o  ich 
majątku, utraconym wraz z  wejściem w  ży-
cie postanowień traktatu ryskiego. Kolekcjo-
nerstwo przyniosło rodowi miejsce w histo-
rii polskiego muzealnictwa. Jadwiga Rogu-
ska zauważa, że S. Ursyn-Rusiecki odziedzi-
czył upodobania do tego rodzaju działalno-
ści po ojcu, Józefie Rusieckim ( Jadwiga Ro-
guska, Pałacyk Rusieckiego przy ul. Lwow-
skiej, „Kronika Warszawy”, z. 4, 1981, s. 81), 
realizującym pasję rozwoju nauk historycz-
nych i patriotycznego utrzymywania kultury 
polskiej po rozbiorach poprzez obszerną ko-
lekcję przedmiotów i  ich poznawanie. Mło-
dy dziedzic rozwijał przejęty od ojca zbiór, 
utrzymując agentów kupujących zabytki na 
terenach całej dawnej Rzeczypospolitej. Jego 
pasja była połączona z rozległymi zaintereso-
waniami w zakresie nauk historycznych. Był 

członkiem Towarzystwa Opieki nad Zabyt-
kami Przeszłości, gdzie uchodził za znawcę 
historii szkła, prezentował zresztą fragmenty 
swoich zbiorów na oddzielnych wystawach. 
Jego kolekcja w szczytowym okresie obejmo-
wała około 3  500 obiektów: zbiorów szkła 
staropolskiego, malarstwa, grafiki, rysunku, 
rzemiosła artystycznego i archiwaliów. Cha-
rakterystyczne były też starania w zakresie ge-
nealogii własnego rodu – jak podaje Małgo-
rzata Plater-Zyberk, od 1904 r. badania gene-
alogiczne nad historią rodu Rawitów prowa-
dził na jego zlecenie Franciszek Piekosiński 
(M. Plater-Zyberk, Rusiecki (Ursyn-Rusiecki) 
Stanisław Filip (1862-1944), Polski Słownik 
Biograficzny, t. 23, Wrocław-Warszawa-Kra-
ków-Gdańsk, 1991-1992, s. 133-135).

Pod koniec lat trzydziestych XX w. Stani-
sław Mazurkiewicz tak pisał o zbiorach Ru-
sieckich eksponowanych w krakowskim Mu-
zeum Narodowym: „Artystyczną i  naukową 
wartość zbiorów hr. Ursyn-Rusieckich uzmy-
słowimy sobie wyraźnie, gdy będziemy pamię-
tać, że zbierano je nie tylko ze szlachetną pasją 
kolekcjonerską, ale z  wybitnym znawstwem, 
z  wielką wiedzą muzeologiczną, a przy tym 
ze skrupulatną znajomością dbano o  stwier-
dzenie w  razie najmniejszej wątpliwości au-
tentyczności nabywanych okazów. Świadczą 
o  tym skrzętnie prowadzone w  Trojance spi-
sy posiadające wiele rubryk, w  których dro-
biazgowo opisywano cechy okazów: starano się 
niemniej w razie potrzeby i o atesty, poświad-
czające ich autentyczność” […] (S. Mazurkie-
wicz, Kolekcja dzieł sztuki hr. URSYN-RU-
SIECKICH w Muzeum Narodowym w Kra-
kowie, [w:] Księga pamiątkowa na 90-lecie 
dziennika Czas, Kraków-Warszawa 1938, 
s. 166). Jednym z  cenniejszych elementów 
wszechstronnych zbiorów Rusieckich z Tro-
janki była kolekcja malarstwa zachodnioeu-
ropejskiego, z przewagą szkół holenderskich 
i  flamandzkich. Właściciel Trojanki zdepo-
nował ją w  muzeum krakowskim, dążąc do 
stworzenia ekspozycji publicznej. W  testa-
mencie, sporządzonym w 1914 r., hrabia wy-
znaczył horyzonty swych naukowych i  hi-
storycznych ambicji: kolekcję i  archiwalia 
miało otrzymać Muzeum Narodowe w Kra-
kowie, z  zastrzeżeniem, że zbiory mają być 
eksponowane w  „Komnatach na Wawelu 
im. Rusieckich” (M. Plater-Zyberk, Rusiec-
ki..., s. 134). Z funduszu spadkowego zamie-
rzano utworzyć, pod patronatem Akademii 

2 | Plan piętra pałacu 
wg Jadwiga Roguska, 
Pałacyk Rusieckiego przy 
ul. Lwowskiej, „Kronika 
Warszawy”, z. 4, 1981, 
s. 79-96: 
1 – główna klatka 
schodowa, 
2 – salon reprezentacyjny, 
3 – szafa ścienna 
przy salonie, 
4 – taras, 
5 – antykamera 
w apartamencie właściciela, 
6 – sypialnia pana (?), 
7, 8, 9 – łazienka, pokoje 
kąpielowe, 
10 – gospodarcza klatka 
schodowa, 
11 – pomieszczenie 
pomocnicze, 
12 – jadalnia (?), 
13 – loggia, 
14, 15, 16, 17, 18 – zespół 
pomieszczeń mieszczących 
pierwotnie bibliotekę, 
pracownię właściciela, 
dodatkową toaletę (?)
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Umiejętności albo Towarzystwa Naukowe-
go Warszawskiego, wydawnictwo nauko-
we imienia Rusieckich, publikujące mono-
grafie Warszowców czeskich, z  którego to 
rodu Rusieccy mieli się wywodzić. Towarzy-
stwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości na-
tomiast miało otrzymać kamienicę frontową 
przy Nowowielkiej 13, z zastrzeżeniem, iż zy-
ski z najmu będą przeznaczane na konserwa-
cję zabytków architektury. 

To właśnie w  powiązaniu z  rozwojem 
zbiorów historyczno-artystycznych Trojanki 
można widzieć powstanie warszawskiej rezy-
dencji kolekcjonera, potrzebującego siedzi-
by bliżej centrów kulturalnych i naukowych. 
12  stycznia 1911  r. hrabia nabył od Toma-
sza Zamojskiego i Józefa Teodora Mikoszew-
skiego za sumę 27 000 rubli fragment dział-
ki przy ul. Nowowielkiej. Inwestycja rozpo-
częła się już najprawdopodobniej w 1911 r. 
– pięciopiętrowa kamienica frontowa była 
gotowa wiosną 1912  r. Można domniemy-
wać, że w tym samym czasie wznoszono sto-
jący za nią pałacyk, wykańczany jednak jesz-
cze dwa lata później – z tego okresu pocho-
dzą sygnowane plafony Antoniego Piotrow-
skiego w  salach na pierwszym piętrze. Ka-
mienica frontowa − o  wczesnomoderni-
stycznej dyspozycji elewacji, zarówno w  za-
kresie formuły elewacji, jak i postsecesyjnej, 
swobodnej dekoracji sztukatorskiej o moty-
wach roślinnych, z akcentami neobarokowy-
mi – doskonale wpisuje się w północną pie-
rzeję ulicy. W głębi działki znalazł się równo-
legły do korpusu kamienicy pałacyk. Odsu-
nięcie go o kilka metrów od północnej grani-
cy działki pozwoliło na zaaranżowanie dru-
giej elewacji i niewielkiego ogrodu z tarasem 
oraz fontanną (już nie istnieje), obudowane-
go arkadowymi ekranami na otaczających, 
ślepych ścianach sąsiednich domów. 

Warszawska siedziba Ursyn-Rusieckie-
go została pomyślana jako budowla piętrowa, 
z  korpusem założonym na planie zbliżonym 
do kwadratu, ujętym węższymi, niesymetrycz-
nymi aneksami. Zwartą bryłę ożywia środko-
wy ryzalit klatki schodowej z portykiem wej-
ściowym, zamknięty pofalowanym szczytem 
z oculusem. Elewacja tylna, dzięki włączeniu 
w nią aneksów, liczy osiem osi, ale zachowu-
je odzwierciedlenie korpusu w dyspozycji de-
koracji. Pośrodku znajduje się dwuosiowy 
pseudoryzalit z wysuniętym na parterze wie-
lobocznym pawilonem, na którym założono 

taras, dostępny z loggii na piętrze. Bryłę kor-
pusu nakrywa wysoki dach mansardowy z fa-
cjatami, niegdyś kryty dachówką, a obecnie 
blachą. Boniowane w  tynku elewacje opra-
cowano w  duchu klasycyzującego neobaro-
ku o francuskich precedensach, z rozegraniem 
plastyczności wyrazu za pomocą wklęsło-wy-
pukłej linii ryzalitu wejściowego i ogrodowe-
go. Komentarz Jadwigi Roguskiej, iż wprowa-
dzony w rezydencji Ursyn-Rusieckiego układ 
jedynie umiejętnie sugeruje rozwiązania ści-
śle symetryczne i osiowe, potwierdza się szcze-
gólnie w przypadku wnętrz ( J. Roguska, Pała-
cyk..., s. 85). Budowla ma układ oparty na sys-
temie dwutraktowym, w części korpusu prze-
dzielonym korytarzem, ale z  bardzo zróżni-
cowaną aranżacją pomieszczeń, tworzących 
odseparowane od siebie sfery. Parter pałacy-
ku był przeznaczony na pomieszczenie zbio-
rów; poza holem nie powstały tu nigdy żad-
ne elementy wystroju, który skoncentrował 

się na przestrzeni reprezentacyjnej piętra, za-
pewne pomyślanego jako wystawne piano no-
bile, zawierające reprezentacyjną sień i  scho-
dy, salon, gabinet, apartament pana, pomiesz-
czenia toaletowe i inne. Do wnętrza rezyden-
cji wiodą ujęte jońskim portykiem drzwi, po-
nad którymi znalazł się herb Rusieckich – Ra-
wicz („Panna na niedźwiedziu”), z  odnoszą-
cą się do rodowej legendy o pochodzeniu od 
Warszowców czeskich dewizą: „Genus a Bohe-
miae ducibus”. 

3 | Supraporta z herbem 
rodowym w zwieńczeniu, 
drzwi w westybulu wiodące 
do sal muzealnych
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Bardzo reprezentacyjna aranżacja wejścio-
wego holu i  paradnej klatki schodowej nie-
sie jednocześnie przekaz symboliczny, przy-
sługujący niemal rezydencji możnowładczej: 
w holu na parterze główną dekorację stanowią 
renesansowo-barokowe, sztukatorskie porta-
le drzwi, oparte na nawiązaniach do form „re-
nesansu polskiego” i manierystycznego języka 
dekoracji kręgu Santi Gucciego. Szczególny 
jest portal na głównej osi, z głoszącymi chwałę 
rodu puttami ujmującymi herb pod lambreki-
nem, z neobarokowymi zwisami i powtórze-
niem dewizy znad wejścia. Zaskakują również 
fantazyjne dekoracje oparte na motywach mi-
litarnych, z osadzonymi na tle liści dębu gło-
wami husarzy. Szczyt możliwości dekorato-
rzy pałacu osiągnęli jednak dopiero na pozio-
mie piętra, aranżując renesansowymi pilastra-
mi i  militarno-heraldycznymi sztukateriami 
całe wnętrze w sposób przywodzący na myśl 
sień możnowładczego pałacu z czasów świet-
ności przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. 
I tutaj cytaty z „polskiego renesansu” są obec-
ne, jednak, jak słusznie zauważyła Jadwiga Ro-
guska, to przede wszystkim „przegląd polskie-
go uzbrojenia nowożytnego” – kolczugi, szysza-
ki, tarcze, włócznie, miecze, szable, karabele, 
chorągwie, insygnia hetmańskie, skrzydła hu-
sarskie – stanowi o patriotycznym charakterze 
tego wnętrza, przesyconego herbami, inicjała-
mi i odwołaniami do legend o rzymskim po-
chodzeniu możnowładztwa Rzeczypospolitej 
(tamże, s. 88-89). 

Nasilenie eksploatowanych w  konwencji 
synkretyzmu stylowego środków przekazu 
ideowego kulminuje się w reprezentacyjnym 
salonie piętra, zlokalizowanym na osi klat-
ki schodowej, w  centralnej części siedziby. 
W tym wnętrzu dominującą rolę grają deko-
racje przestrzeni podsufitowej i  samego su-
fitu: sztukatorski fryz wielopostaciowy oraz 
ujęty w  złocone ramy sztukatorskie wielki 
plafon, przedstawiający pannę na niedźwie-
dziu walczącym z  lwem, w  otoczeniu sceny 
bitewnej. Plafon, sygnowany przez znanego 
wówczas malarza – Antoniego Piotrowskie-
go – przedstawia, podobnie zresztą jak i fryz, 
kompleksową, erudycyjną aluzję do starożyt-
nego rodu, z którego wywodził się właściciel 
rezydencji – koneser i  historiograf własnej 
rodziny. Warto dodać, że herb ten uznawany 
jest za jeden z najstarszych herbów polskich, 
wywodzi się od rodu Warszowców, potom-
ków możnowładców czeskich, którzy w Pol-
sce pojawili się za czasów Bolesława Krzywo-
ustego  ( Jan Ostrowski, Księga herbowa ro-
dów polskich, z. 16, Warszawa 1903, s. 308). 
Wydarzenia te, wedle rodowej legendy, miały 
mieć związek z wewnętrznymi zatargami po-
między rodami czeskimi, które zmusiły Ra-
witów do ucieczki pod opiekę władców pol-
skich. Sam herb Rawicz wiązany jest z legen-
dą o córce jednego z królów angielskich. Rzu-
cona przez bojącego się o swe władztwo bra-
ta na pożarcie drapieżnemu niedźwiedziowi 
została uratowana przez szlachetną przemia-
nę zwierzęcia, którego odtąd stała się walecz-
ną panią. To z  tym kręgiem znaczeniowym 
należy wiązać tematykę plafonu, podobnie 
otaczający pomieszczenie fryz był ilustracją 
burzliwych dziejów rodu. Od zachodu do sa-
lonu przylegają pomieszczenia, które można 
uznać za dawny apartament właściciela – ro-
dzaj antykamery, z  plafonami przedstawia-
jącymi Trzy Gracje, Noc i  Jutrzenkę, rów-
nież malowanymi przez A. Piotrowskiego 
w 1914 r. W zachodnim skraju pałacu mo-
gła znajdować się bogato dekorowana neo-
barokowymi sztukateriami sypialnia, do któ-
rej od strony dziedzińca przylega zespół po-
mieszczeń łazienki, złożonej z  przedsionka 
i pokoju kąpielowego. Przedsionek, malowa-
ny przez Franciszka Kuśmidrowica w 1914 r. 
w  stylizowane wzory orientalne i  arabskie, 
zawiera zakamuflowaną w inskrypcji dewizę 
rodową. Pokój kąpielowy, z  bogatymi mar-
moryzacjami i  malowanymi dekoracjami 

4 | Fragment plafonu 
w salonie, ze sceną 
z legendy o pochodzeniu 
herbu Rawicz
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architektonicznymi – przywodzącymi na 
myśl inspiracje malarstwem znanym z Pom-
pei – kojarzy się z nowoczesnym przywoła-
niem antycznej, rzymskiej łaźni, jako wzoru 
kulturowego dla pomieszczenia łazienkowe-
go w bogatym domu.  

Założenie, iż budynek mógł być pomyśla-
ny jako miejsce ekspozycyjne części zbiorów, 
połączone z mieszkaniami właściciela, wyda-
je się słuszne. W takim rozumowaniu funk-
cję ekspozycyjną pełniłby parter − zwiedza-
jących witałyby dekoracje portali w stylu „re-
nesansu polskiego”, budujące prestiż i  pozy-
cję właściciela, ale także zapewniające od-
powiedni poziom dla ekspozycji związa-
nych z historią kraju. Nie jest przypadkiem, 
że wspaniała sień pałacyku, tworząca mimo 
małej skali obiektu wrażenie przestrzeni ma-
gnackiego pałacu – została przesycona moty-
wami militarnymi, apologią rodową, ale i for-
malnymi nawiązaniami do manierystycznej 
sztuki dawnej Rzeczypospolitej. Piętro mia-
ło pełnić funkcje reprezentacyjne i mieszkal-
ne, z kontynuacją programu rodowego, uło-
żonego niewątpliwie przez samego właścicie-
la. Tradycję pałacową podtrzymywała także 
loggia z tarasem, zapewniająca dostęp do mi-
niaturowego ogrodu. Znamienne, że całość 
została zamknięta w kosmopolitycznej, neo-
barokowej szacie architektury o nieco zmo-
dernizowanej, francuskiej redakcji. 

Wedle J. Roguskiej, projektantem ca-
łego zespołu mogła być spółka architekto-
niczno-budowlana Józefa Napoleona Czer-
wińskiego i  Wacława Heppena, projektu-
jąca w  latach przed pierwszą wojną świato-
wą wiele warszawskich kamienic  ( J. Rogu-
ska, Pałacyk..., s. 92-93). To założenie przy-
jęło się w literaturze przedmiotu oraz w do-
kumentacji konserwatorskiej (por. Jarosław 
Zieliński, Atlas dawnej architektury ulic i pla-
ców Warszawy, t. 9, Warszawa 2002, s. 145 
oraz Krzysztof Myśliński, Pałac Ursyn-Ru-
sieckiego, Lwowska 13a, karta biała zabytku 
nieruchomego, archiwum Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w  Warszawie). 
We współczesnej, znanej mi literaturze var-
savianistycznej ( J. Zieliński, Atlas...) nie do-
strzeżono artykułu biograficznego Małgo-
rzaty Plater-Zyberk o Stanisławie Ursyn-Ru-
sieckim, gdzie autorka jednoznacznie wska-
zuje na osobę głównego projektanta kamie-
nicy i  pałacyku (M. Plater-Zyberk, Rusiec-
ki…). W  świetle materiałów archiwalnych 

pozostających u spadkobierców rodziny, za 
architekta pracującego dla Ursyn-Rusieckie-
go w  latach 1911-1912 należy uznać Kazi-
mierza Prokulskiego, związanego w  dwu-
dziestoleciu międzywojennym głównie z Ra-
domiem. Według zebranych przez Aleksan-
dra Sawickiego informacji ukończył on stu-
dia inżynieryjne w  Odessie, zapewne na 
miejscowej politechnice (A. Sawicki, W Hoł-
dzie Zasłużonym (2): inż. arch. Kazimierz 
Jan PROKULSKI (1880-1952), „Wczo-
raj i  dziś Radomia”, nr 2, 2003, s. 39-42). 
Po wyjeździe z Odessy pracował w Warsza-
wie, a kamienica i pałacyk Ursyn-Rusieckie-
go byłyby jedynymi znanymi obecnie zlece-
niami Prokulskiego z tego czasu, zapewne re-
alizowanymi w spółce z pomocnikami i wy-
konawcami programu dekoracji wnętrz. Tak-
że z osobą samego zleceniodawcy należy wią-
zać rozwiązania w  zakresie programu deko-
racyjnego wnętrz i  sięgnięcie po motywy 
sztuki historycznej, uznawanej za „narodo-
wą”. W kontekście wnętrz godna wspomnie-
nia jest też osoba Antoniego Piotrowskiego, 
autora plafonów w salach reprezentacyjnych 
piętra. Jego postać przybliżyła niedawno Ur-
szula Leszczyńska, nie wspominając jednak-
że o  zachowanych pracach przy Lwowskiej 
13 (U. Leszczyńska, Piotrowski Antoni, [w:] 
Słownik Artystów Polskich w Polsce działają-
cych. Malarze Rzeźbiarze Graficy, t. 7,  War-
szawa 2003, s. 210-219). Uczeń Gersona 
i Andriollego miał w swej biografii epizody 

5 | Fryz w salonie 
na piętrze, fragment 
z legendy rodowej 
Warszowców
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monachijskie, krakowskie i  paryskie, uczył 
malarstwa Boznańską i Malczewskiego. We-
dług Leszczyńskiej rozpoznawany jest głów-
nie jako malarz krajobrazów i sielskich scen 
rodzajowych oraz jako portrecista (tamże, 
s. 213). Od 1906 r. malarz utrzymywał pra-
cownię w  kamienicy Spokornego na rogu 
ul. Chopina i  Al. Ujazdowskich. Malowa-
ne przez niego plafony w siedzibie hrabiego 
Ursyn-Rusieckiego – walka Panny na niedź-
wiedziu z lwem, Trzy Gracje, Jutrzenka, Noc 
– utrzymane są w stylistyce poprawnego ma-
larstwa akademickiego.

Warszawski „pałac w  podwórzu” Stani-
sława Ursyn-Rusieckiego jest szczególną 
próbą stworzenia rodowej siedziby w stoli-
cy początku XX w., z  chęcią zamanifesto-
wania pozycji społecznej za pomocą prze-
bogatej i erudycyjnej aranżacji o patriotycz-
nych i  genealogicznych wymiarach. Rezy-
dencja przy Lwowskiej podejmowała reto-
rykę tradycyjnego założenia pałacowego 
w typie między dziedzińcem a ogrodem, ale 
w  nienadającej się do takiego rozwiązania 
sytuacji przestrzennej − kuriozalnej lokali-
zacji w  cieniu luksusowej czynszówki i  są-
siednich ścian szczytowych innych pose-
sji. Jadwiga Roguska zauważa, iż zastosowa-
ne w  pałacyku Ursyn-Rusieckiego rozwią-
zanie przestrzenne nie stanowi przykładu 
jakiegoś spójnego typu zagospodarowania 

( J. Roguska, Pałacyk…, s. 79). W  Warsza-
wie przełomu stuleci zaistniało co praw-
da kilka podobnych sytuacji w zakresie re-
lacji architektury rezydencjonalnej do oto-
czenia, przykładem jest pałac Belina-Brzo-
zowskich przy ul. Brackiej 20, wzniesiony 
według projektu Bronisława Brodzica-Żo-
chowskiego w 1882 r. wraz z kordegardą, na 
podwórzu kamienicy budowanej w 1848 r. 
przez Mikołaja Jaroszyńskiego, według pro-
jektu Henryka Marconiego. Ciekawe reali-
zacje tego rodzaju zawdzięczamy także pol-
skiej przygodzie François Arveuf ’a, absol-
wenta paryskiej École des Beaux-Arts, któ-
rego do kraju sprowadzili bracia Reszke. 
Arveuf, który w Warszawie i okolicach dał 
się poznać jako sprawny twórca luksuso-
wych rezydencji, w 1901 r. wzniósł dla hra-
biego Stanisława Łubieńskiego neobaroko-
wy pałacyk, ukryty na zapleczu kamieni-
cy przy Mazowieckiej 5; była to jednak sy-
tuacja wtórnego wprowadzenia rezyden-
cji w  przestrzeń „podwórka”. Nieco inny 
charakter miała też siedziba Warszawskie-
go Towarzystwa Myśliwskiego, wzniesiona 
w pobliżu (ul. Kredytowa 7) w latach 1899- 
-1900, także według projektu F. Arveuf ’a 
– tym razem w  typie neorokokowego pa-
ryskiego hotel z  dziedzińcem zamkniętym 
od frontu oficyną kuchenną, zasłaniającą od 
strony ulicy pałacową strukturę klubu. Być 
może w  przypadku siedziby kolekcjonera 
z Trojanki miała się sprawdzić wizja opisa-
na przez Jarosława Iwaszkiewicza w Sławie 
i chwale, której akcja dzieje się m.in. w pała-
cu Belina-Brzozowskich: „Pałacyk na Brac-
kiej był praktycznie obudowany wielką, wie-
lopiętrową kamienicą, która nie tylko dys-
kretnie skrywała magnacką rezydencję, ale 
i przynosiła pokaźny dochód mimo wprowa-
dzonej ochrony lokatorów, przede wszystkim 
zaś stanowiła asylum dla starej księżnej, bar-
dzo już podrujnowanej” (fragment ten przy-
wołuję za pośrednictwem tekstu Tadeusza 
S. Jaroszewskiego, por. Księga pałaców War-
szawy, Warszawa 1985, s. 31).

Pałac miał służyć jako rezydencja i  za-
pewne muzeum wywożonych z  Trojanki 
zbiorów, natomiast kamienica frontowa zo-
stała obliczona na dochody z wynajmu. Wy-
daje się jednak, że już od początku istnienia 
obu budowli sytuacja była inna. Jak zauważa 
J. Roguska, S. Ursyn-Rusiecki był „nieporad-
nym kamienicznikiem, któremu urzędy ciągle 

6 | Sufit w holu, 
dekorowany sztukaterią 
z przedstawieniami 
herbowymi „Panna 
na niedźwiedziu” oraz 
motywami militarnymi 
– szyszakami i skrzydłami 
husarskimi

|    Spotkania z Zabytkami       1-2  2014           32



o  czymś przypominały” ( J. Roguska, Pała-
cyk..., s. 83). Po wybuchu wojny kolekcjoner 
zaciągnął pożyczkę na 45 tys. rubli; wierzy-
cielką została Maria Ewa Gołaszewska, z któ-
rą kolekcjoner był związany od około 1885 r., 
będąc również ojcem jej syna. Utrata dóbr 
Trojanki spowodowała niewypłacalność 
hrabiego; aby pokryć przymusową pożycz-
kę magistratu warszawskiego w  1918  r. od 
własności nieruchomości, przekazał on Mu-
zeum Narodowemu w Warszawie 1 752 oka-
zy szkła ze swej kolekcji. Już w czasie pierw-
szej wojny światowej część pałacyku była wy-
najmowana innemu kolekcjonerowi, Ed-
mundowi Krzyżanowskiemu, o czym wspo-
mina pamiętnikarka epoki, Jadwiga Way-
del-Dmochowska ( J. Waydel-Dmochowska, 
Jeszcze o dawnej Warszawie, Warszawa 1960, 
s. 127). Po 1918  r. cały parter użytkowała 
prywatna klinika położnicza „Sano”, a zarząd 
nieruchomości ostatecznie przejęła w 1933 r. 
M. E. Gołaszewska. Wydaje się, iż stopniowo 
przywożone z Trojanki części kolekcji nigdy 
nie zagościły przy Nowowielkiej 13 na stałe; 
S. Ursyn-Rusiecki przekazywał je w depozy-
ty muzealne przez całe dwudziestolecie mię-
dzywojenne, dokonując darowizn na rzecz 
różnych placówek, m.in. (poza Krakowem) 
we Lwowie, Poznaniu, Płocku i  Warszawie. 
Księgozbiór trafił wówczas do Biblioteki Ja-
giellońskiej, Gabinetu Rycin Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Wydziału Architektury 
Politechniki Warszawskiej.

O trudnej sytuacji kolekcjonera w  tych 
latach mówi relacja prasowa z  1934 r., opi-
sująca wizytę kustosza Muzeum Narodowe-
go w Krakowie na Lwowskiej. Przedstawiciel 
muzeum „zakłopotany był niemało, gdy dwa 
niewielkie pokoiki, stanowiące mieszkanie ko-
lekcjonera, zostały ogołocone prawie ze wszyst-
kiego. »Niech Pana to jednak nie niepokoi – 
uspokajał hr. Rusiecki. Pozostał mi przecież 
ten stary piękny stół gdański – proszę wyczuć 
dotknięciem delikatność jego rzeźb, ta pięk-
na szafa wykładana różanem drzewem i kil-
ka krzeseł empirowych, ale i  to kiedyś stanie 
się własnością ogółu« […]” („Ilustrowany Ku-
rier Codzienny”, nr 7, 1934, s. 11). W 1941 r. 
S.  Ursyn-Rusiecki usynowił swego nieślub-
nego potomka, Zenona Władysława Goła-
szewskiego, którego w 1942 r. uczynił wyko-
nawcą testamentu, przekazując nieruchomo-
ści na rzecz Polskiej Akademii Umiejętności. 
Stanisław Ursyn-Rusiecki umarł 14 września 

1944 r.; w  pałacu mieścił się wówczas po-
wstańczy szpital polowy. Zwłoki hrabiego, 
pochowane na dziedzińcu pałacyku, ekshu-
mowano po wojnie. Obecnie Stanisław Ur-
syn-Rusiecki spoczywa na Cmentarzu Po-
wązkowskim w Warszawie.

Po 1945 r. w niedoszłym pałacu-muzeum 
mieściły się tymczasowo różne urzędy oraz 
mieszkali przygodni lokatorzy. Od 1947  r. 
nieruchomości należące niegdyś do S. Ursyn- 
-Rusieckiego przeszły na własność Polskiej 
Akademii Umiejętności, jednak instytucja 
nie zdołała ich objąć. W 1954 r. obiekt stał 
się siedzibą Związku Zawodowego Pracow-
ników Kultury i  Sztuki. W  latach siedem-
dziesiątych minionego stulecia, pod kierun-
kiem Haliny Rudniewskiej przeprowadzono 
kompleksowy remont i konserwację budow-
li, do dziś dnia zachowanej w  znakomitym 
stanie. W 2011 r. pałacyk przeszedł w posia-
danie  Polskiej Akademii Umiejętności. Za-
równo rezydencja, jak i  kamienica pozosta-
ją interesującym zabytkiem z czasów rozwo-
ju Warszawy wielkomiejskiej przed 1914  r. 
Związane z losem i aspiracjami właściciela są 
ważną dla historyków architektury pamiąt-
ką działań społecznych, niespełnionych am-
bicji, losów ludzi i ich epoki, której kres osta-
tecznie położyły dwie wojny światowe.

Makary Górzyński 

7 | Fragment plafonu 
pędzla Antoniego 
Piotrowskiego 
w antykamerze na piętrze, 
z przedstawieniem Trzech 
Gracji (na górze fotografii) 
oraz Nocy (na dole)

(zdjęcia: 1, 3-7 – Makary 
Górzyński) 
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Wokół jednego zabytku

Na odlanym w  brązie po-
piersiu, znajdującym się 
na Cmentarzu Powąz-
kowskim w  Warszawie, 

na grobie znanego swego czasu akto-
ra Władysława Staszkowskiego, zmar-
łego w  1936 r., widnieje taki napis: 
„KOLEDZE / W. STASZKOWSKIEMU/ 
J.  CHMIELIŃSKI. /1926”. Popiersie wy-
konał „kolega po fachu”, także aktor 
Józef Chmieliński.

Poznać się mogli na początku lat 
osiemdziesiątych XIX  w. w  Warsza-
wie, gdzie jeden i drugi uczyli się taj-
ników gry aktorskiej. Starszy nieco 
Chmieliński (ur. 1862 r.) studia ak-
torskie odbywał w warszawskiej Szko-
le Sztuk Dramatycznych u Emilia-
na Derynga i  Józefa Kotarbińskiego. 
Młodszy o niecałe trzy lata Staszkow-
ski (ur. XII 1865 r.) natomiast uczył 
się podstaw aktorstwa i  deklamacji 
u  Anastazego Trapszy. Mogli się tak-
że poznać uczęszczając na lekcje ry-
sunków i  modelowania w  warszaw-
skiej Klasie Rysunkowej. Mogli rów-
nież spotykać się występując we wcze-
snej młodości jako statyści na deskach 
letnich teatrów ogródkowych. Później 
na wiele lat drogi ich kariery aktor-
skiej się rozeszły. 

Staszkowski po debiucie w  war-
szawskich teatrach rządowych jako 
chórzysta i  statysta, pod koniec lat 
osiemdziesiątych wyjechał najpierw 
do Poznania, a potem do Łodzi, grając 
tam w  różnych teatrach. Od 1898  r. 
występował z  objazdowym zespołem 
Adolfiny Zimajer, głównie w repertu-
arze rozrywkowym, w Królestwie Pol-
skim, na Litwie i w Rosji. Od 1900 r. 
należał do zespołu Teatru Ludowe-
go w  Warszawie, a później do teatru 

kierowanego przez Mariana Gawale-
wicza, z  którym występował w  War-
szawie i  w  Wilnie. W  1907  r. Gawa-
lewicz zaangażował Sztaszkowskie-
go do prywatnego Teatru Małego 
w  Warszawie, z  którym występował 
na scenach w  różnych miastach Kró-
lestwa Polskiego, zdobywając uzna-
nie jako jeden z pierwszorzędnych ar-
tystów w rolach charakterystycznych. 
We wrześniu 1910 r. wszedł do zespo-
łu Dramatu i Komedii Warszawskich 
Teatrów Rządowych; sporadycznie re-
żyserował, a także uczył wymowy i re-
cytacji w  Szkole Aplikacyjnej WTR. 
Prowadził również zajęcia z  gry sce-
nicznej na kursach wokalno-drama-
tycznych Józefy Hryniewieckiej. Od 
1916  r. rozpoczął wykłady w  nowo 
utworzonej przy Wydziale Filologicz-
no-Historycznym Uniwersytetu War-
szawskiego Katedrze Wymowy. Od 

Kolega koledze
..........................................................................................................................................

ZBROJE Z PAŁACU 
W PODHORCACH

Nakładem poznańskiego Wydawnictwa 
św. Jerzego ukazała się w ubiegłym roku 

książka autorstwa Macieja Downara-Dukowi-
cza i Jana Śliwińskiego Zbroje z pałacu w Pod-
horcach. Jest to pierwszy tom z cyklu Wspól-
ne dziedzictwo na dawnych kresach wschod-
nich, który Wydawnictwo św. Jerzego planuje 
kontynuować we współpracy z Lwowskim Mu-
zeum Historycznym. 

Monografię rozpoczyna prezentacja histo-
rii pałacu w Podhorcach i jego właścicieli. Au-
torzy nie omawiają jednak architektury pałacu 
i zgromadzonych w nim wszystkich dzieł sztu-
ki. Koncentrują się na dziejach kolekcji zbroi 
husarskich z podhorskiego pałacu, porównują 
cechy zbroi podhorskiej i klasycznej zbroi hu-
sarskiej starszego typu oraz zdobienia zbroi 
podhorskich z innymi zbrojami husarskimi. 

Trzon publikacji stanowi katalog podhor-
skich zbroi eksponowanych obecnie w Arsena-
le należącym do Lwowskiego Muzeum Histo-
rycznego oraz w magazynie muzeum. Na 333 
ilustracjach przedstawiono 16 zestawów zbroi; 
są to nie tylko ujęcia całych eksponatów, ale 
również elementów i detali uzbrojenia, a na-
wet znaków kowalskich. Autorzy podkreślają, 
że nie są to komplety z czasów ich świetności. 
Na zbrojach nie ma śladów bitew, w zestawach 
znajdują się obce elementy, a zbroje były kom-
pletowane co najmniej dwa razy, nie umniej-
sza to jednak ich muzealnej wartości.

Na końcu monografii zamieszczone zosta-
ły suplementy, w tym ikonografia dwóch kom-
pletów zbroi różniących się od „jednorodnego 
wizerunku typu podhorskiego”, tabele z wy-
miarami zbroi i ich elementów oraz dotyczą-
cy uzbrojenia fragment Inwentarza zabytków 
ruchomych Zamku w Podhorcach, opracowa-
nego w 1939 r. przez Rudolfa i Julię Mękickich.

Wszystkie teksty opublikowane zostały 
z tłumaczeniem na język ukraiński i angielski. 

Monografię można nabyć (cena: 230 zł) 
m.in. w księgarni internetowej www.ksiegar-
nia.bellona.pl.

Spotkanie z książką

............................................................................... 

1 | Nagrobek Władysława Staszkowskiego 
na warszawskich Powązkach, stan w 2012 r. 
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sezonu 1919/1920 związał się z „Re-
dutą” Juliusza Osterwy.

Chmieliński natomiast w  1890  r. 
wyjechał do Lwowa, gdzie przeby-
wał prawie 30 lat, zaangażowany do 
teatru lwowskiego. Czasami na wy-
stępach gościnnych odwiedzał War-
szawę, a także występował w Kijowie, 
Wiedniu i Paryżu. Uzyskawszy opinię 
wybitnego aktora, zaczął udzielać lek-
cji deklamacji i gry scenicznej. 

Obok zawodu aktora, który kie-
rował losami życia Chmielińskie-
go, we Lwowie rozpoczął solidne stu-
dia rzeźbiarskie, pod kierunkiem Le-
onarda Marconiego, a następnie jego 
ucznia (i zięcia) − Antoniego Popie-
la. O  zdolnościach Chmielińskie-
go w tym kierunku i szybkim opano-
waniu sztuki i  techniki rzeźbiarskiej 
świadczą prace, które pokazywał już 
na początku XX  w. W  latach 1900- 
-1910 wykonał wiele portretów 
i  kompozycji figuralnych, m.in. po-
piersia Jana K. Galla, Kornela Ujej-
skiego, Adama Asnyka, Henryka 
Sienkiewicza. Portretował także ko-
legów z  teatru, jak śpiewaczkę Hele-
nę Oleską czy aktorkę Jadwigę Gem-
barzewską. Modelował również swo-
je autoportrety – w  roli Szekspirow-
skiego króla Leara czy Shylocka. Por-
trety jego dłuta tego czasu charaktery-
zują się obok wydobycia cech charak-
terystyki modela płynnym secesyjnym 
rysunkiem o nieostrych konturach.

Dla Teatru Miejskiego we Lwowie 
Chmieliński wykonał model posągu 
Heleny Modrzejewskiej w  roli lady 
Makbet, który w wielkości naturalnej 
(1,70 m), przekuty w  marmurze sta-
nąć miał w foyer teatru. Do realizacji 
jednak nie doszło. Także nie zrealizo-
wano jego innych pomysłów pomni-
kowych dla Lwowa. Najbardziej za-
awansowane były prace przy pomniku 
Juliusza Słowackiego, który miał sta-
nąć na Wałach Hetmańskich naprze-
ciw teatru. Położono nawet kamień 
węgielny pod jego budowę, ale zamia-
rowi temu przeszkodził brak fundu-
szy (których zbieranie nie szło szyb-
ko), a potem wybuch pierwszej wojny 
światowej. Podobnie nie doczekał się 
realizacji jego projekt pomnika Fryde-
ryka Chopina (model, brąz w Galerii 

Rzeźby w  Łazienkach) oraz Marii 
Konopnickiej. Zrealizowano jedynie 
projekt pomnika nagrobnego Szymo-
na Wizunasa Szydłowskiego (w pra-
cowni Al. Zagórskiego), otwierające-
go Kwaterę Powstańców 1863  r. na 
Cmentarzu Łyczakowskim.

W okresie lwowskim Chmieliński 
tworzył także statuetki i grupy rodza-
jowe. Niektóre z nich powielane były 
w lwowskiej fabryce majoliki i terako-
ty Jana Lewińskiego oraz w pacykow-
skiej fabryce fajansu (m.in. „Zaczyta-
na”, „Dziewczynka z  koszykiem róż”, 
1911-1914).

Chmieliński pracował we Lwowie 
do połowy 1919 r., po czym wrócił do 
Warszawy, gdzie spotkał się ze swym 
starym kolegą Władysławem Stasz-
kowskim. Owocem tego spotkania 
jest portret tego ostatniego z  1926  r. 
Głowa kolegi oddana została z natura-
listycznym wręcz realizmem, niezagu-
bionym jednak w szczegółach; zwraca 

uwagę wydobyciem charakteru i wra-
żenia życia. W odróżnieniu od wcze-
śniejszych, lwowskich portretów dłu-
ta Chmielińskiego, głowa ta umiesz-
czona została, jak to bywało w  cza-
sach klasycznych i  klasycystycznych, 
na fragmencie nagiego torsu. Podob-
nie postąpił rzeźbiarz, oddając wi-
zerunek Grzegorza Łopieńskiego 
w  1929 r., z  którego pracownią brą-
zowniczą w  Warszawie sporadycznie 
współpracował. Chmieliński wysta-
wiał swe prace (oprócz rzeźby także 
obrazy olejne i rysunki) na wystawach 
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych 
w  Warszawie; w  1925  r. miał wysta-
wę indywidualną w Salonie Czesława 
Garlińskiego.

W 1932  r. Chmieliński uroczy-
ście obchodził 50-lecie pracy sce-
nicznej; był już wtedy na emerytu-
rze. W  1930  r. na emeryturę prze-
szedł także Staszkowski. Obaj wybit-
ni aktorzy nadal jednak, choć spora-
dycznie, występowali na scenie oraz 
grali w kilku filmach kręconych wów-
czas w Warszawie. Staszkowski zagrał 
m.in. w  dramatach filmowych: Ko-
bieta, która widziała śmierć (1919) 
i  Przez piekło (1921), Chmieliński 
zaś wystąpił w filmach: Nie damy zie-
mi, skąd nasz ród (1920), w  słynnej 
Niewolnicy miłości o  doborowej ob-
sadzie (m.in. Jadwiga Smosarska, Ma-
ria Brydzińska, Hanka Ordonówna, 
Józef Węgrzyn, Antoni Fertner, Ste-
fan Jaracz, Aleksander Zelwerowicz, 
1921) oraz w  Córce generała Pan-
kratowa, także w  znakomitym towa-
rzystwie (m.in. Kazimierz Junosza- 
-Stępowski, Aleksander Żabczyń-
ski, Nora Ney, Zofia Terne, Stefania 
Górska,1934).

Staszkowski, „artysta scen pol-
skich”, zmarł w  1936 r.; na grobie, co 
już powiedziano, na wysokim kamien-
nym postumencie, postawiono jego 
portret dłuta Chmielińskiego. Chmie-
liński umarł w 1941 r., na jego grobie 
na Powązkach napisano jedynie: „art. 
dramatyczny”, choć jego plastyczny do-
robek był także znaczny, a przykładem 
tego jest choćby niedaleko znajdująca 
się jego dłuta głowa kolegi.

Maria Irena Kwiatkowska

2 | Józef Chmieliński, „Model projektu pomnika 
Fryderyka Chopina dla Lwowa”, brąz, 1906 
(w zbiorach Galerii Rzeźby Polskiej w Łazienkach)

(zdjęcia: Maria Irena Kwiatkowska) 

...............................................................................
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Tajemniczy relief z Buszy
..............................................................................................................................................

Na dalekim Podolu, w  wi-
dłach rzeki Murafy i wpa-
dającej do niej rzeczki 
Buszy, niedaleko Jampo-

la, a jeszcze bliżej granicznego Dnie-
stru, już w XVI w. istniała wieś Busza, 
należąca do Burzyńskich. W  1589  r. 
kupił ją kanclerz Jan Zamoyski, a że 
miejsce było obronne (z dwóch stron 
woda, z  trzeciej trzydziestometrowa 
skarpa), zaczął budować zamek, któ-
ry ukończony został zapewne przez 
syna Tomasza. Niewiele o  tym zam-
ku wiadomo, ale miał podobno sześć 
wież i był warownią potężną, porów-
nywaną z Kamieńcem. Szybko rozwi-
nęła się też osada, już w 1606 r. nazy-
wana miastem. W 1629 r. liczyła po-
nad dwa tysiące mieszkańców.

W 1648  r. Buszę zajęli Koza-
cy Bohdana Chmielnickiego. W  li-
stopadzie 1654  r., gdy rebelia dobie-
gła końca, a wojska Rzeczypospolitej 
przejmowały podolskie zamki i  mia-
sta, Busza zamknęła bramy i pod do-
wództwem sotnika Zawisnego stawi-
ła zbrojny opór. Po krótkotrwałym 
oblężeniu Stefan Czarniecki, ranny 
w pierwszym, nieudanym ataku, wziął 
zamek szturmem. Doszło wówczas do 
eksplozji, spowodowanej przez żonę 
sotnika, Mariannę. W wersji uwznio-
ślającej wysadziła ona prochownię, 
grzebiąc pod gruzami wielu ataku-
jących (powieść Michajło Starickie-
go Obrona Buszy, 1894). Wedle inne-
go przekazu – w akcie rozpaczy sama 
zabiła męża, usiadła na beczce prochu 
i wysadziła się w powietrze.

Szturmujący żołnierze nie oszczę-
dzili nikogo, a miasto spłonęło do-
szczętnie i nigdy się już nie odrodziło. 
Ruiny znikły z  krajobrazu, pozostała 
tylko jedna wieża, wykorzystana póź-
niej jako dzwonnica unickiej cerkwi 
św. Michała Archanioła. W  1756  r. 
na zamkowym wzgórzu ufundo-
wał ją ówczesny właściciel wsi Busza, 

Kazimierz Kaczkowski. Zniszczona 
w czasach sowieckich cerkiew jest od-
budowywana. Wieża, niepotrzebnie 
otynkowana, z fantazyjnie odtworzo-
nym gankiem stoi obecnie w centrum 
utworzonego w 2000 r. rezerwatu hi-
storii i kultury.

Podczas oblężenia wydarzył się 
dramatyczny incydent: „Naprze-
ciw miasta była jaskinia w  skale, wej-
ście zakryte było cierniem i  chrustem, 
przeszło 70 osób tu się ukryło; [...] po-
lecono pułkownikowi Celaremu, aby 
ich do poddania zmusił; lecz [...] przy-
obiecane zachowanie życia nic nie po-
mogło. Celary zawrócił płynące źródło 
do jaskini, chcąc zmusić ich do wyjścia, 
lecz wszyscy woleli tam zginąć okropną 
śmiercią” (Słownik geograficzny Króle-
stwa Polskiego..., t. I, Warszawa 1880, 
s. 481).

Relacja ta jest interesująca również 
dlatego, że z podobną jaskinią, a wła-
ściwie głęboką rozpadliną wśród pia-
skowcowych skał, wiąże się najcie-
kawszy miejscowy zabytek – relief 
z Buszy. Inaczej niż na Ukrainie, u nas 
pozostaje on zupełnie nieznany, choć 
jest ściśle związany z polskimi dzieja-
mi Podola. Pytań pojawia się tu więcej 
niż odpowiedzi, poczynając od chro-
nologii. Rzadko się zdarza, by ten sam 
obiekt był przez badaczy datowany 
w przedziale czasowym, obejmującym 
1500 lat: od pierwszych stuleci naszej 
ery (czasy rzymskie), poprzez wiek 
V-VI (pogańska świątynia) i  średnio-
wiecze (pustelnia), po pierwszą poło-
wę XVI w. Przy czym tylko ta ostatnia 
ewentualność ma uchwytne podstawy 
materialne, co nie znaczy, że musi być 
bezwzględnie prawdziwa.

Relief z  Buszy, duża płaskorzeźba 
na nieregularnej piaskowcowej płycie, 
fragmencie skalnej ściany (3 x 1,7 m), 
znajduje się w  rozpadlinie niedale-
ko zamkowego wzgórza, nieco ponad 
dnem doliny. Rozpadlina składająca 

się z obszernej komory centralnej oraz 
wąskich korytarzy, wijących się wśród 
skalnych grzybów i  głazów, ma kil-
kanaście metrów długości, maksy-
malnie 4 m szerokości i 3 m wysoko-
ści. Pierwotnie była otwarta od góry, 
choć z  pewnością zarośnięta drze-
wami i  krzewami. Obecny wygląd 
tego niezwykłego miejsca to rezul-
tat współczesnych prac zabezpiecza-
jących. Rozpadlina została obudo-
wana kamiennymi ścianami, nakry-
ta przeszklonym dachem i zamknięta 
na klucz (dostępny u pracowników re-
zerwatu).

Płaskorzeźba usytuowana jest 
w  komorze centralnej. Pod bezlist-
nym drzewem, którego prosty pień 
zamyka kompozycję od lewej, klę-
czy mężczyzna ze złożonymi modli-
tewnie rękami. Na jedynym kona-
rze z paroma gałęziami, ponad głową 
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klęczącego siedzi kogut, zwrócony 
w tę samą stronę. Z tyłu, na podwyż-
szeniu – skale stoi jeleń z  porożem 
o  dziesięciu rozwidleniach. Przy gór-
nej krawędzi obok koguta widnie-
je prostokąt, ujęty w  ramę. Jeszcze 
pod koniec XIX w. widoczne były na 
nim ślady napisu w czterech linijkach, 
obecnie nie dojrzymy nic. Cały relief 
jest silnie zwietrzały i  spękany, więc 
wiele szczegółów, np. ubioru, dawno 
uległo zatarciu.

Na skalnej ścianie prostopadłej do 
reliefu, pod schematycznym Okiem 
Opatrzności znajduje się napis „Pa-
mięci 1524 R: d. 3 Junii”. Poniżej 
mamy duży chrystogram IHS, zwień-
czony krzyżem. Naprzeciwko płasko-
rzeźby, nad wykutą w ścianie ławą ko-
lejna inskrypcja informuje: „Ta Ja-
skinia odkryta przez Romualda Osto-
ja Owsianego R. 1824”. Nieco wyżej 
widać prostokątną wnękę, zapewne 
po jakiejś tablicy, o której milczą źró-
dła. O odkrywcy nie wiemy nic ponad 
to, co u schyłku XIX  w. opowiadali 
mieszkańcy wsi. Szlachcic – dziwak, 
pokłócony z rodziną, uciekł podobno 
i osiadł na odludziu. Znalezione skal-
ne pomieszczenie nakrył drewnianym 
dachem i wyposażył w piec, a w koń-
cu się w nim powiesił. Jedno jest pew-
ne – pan Romuald musiał przybyć 
na Podole z  daleka, rodzina Ostoja- 
-Owsianych najbliższe majątki miała 

bowiem na Nowogródczyźnie, głów-
nie w pow. wołkowyskim. Jest jeszcze 
jeden krótki ryt, na lewo od wejścia, 
alfabetem łacińskim – trudny do sen-
sownego odczytania.

Dla nauki odkrył rozpadlinę 
w  1883  r. Wołodymir Antonowicz, 
historyk i  archeolog z  Kijowa. Re-
zultaty naddniestrzańskiej ekspedy-
cji ogłosił trzy lata później w Odessie, 
załączając bardzo niedoskonałe fo-
tografie. Stwierdził, że napis na relie-
fie jest niemal nieczytelny, ale z pew-
nością po polsku, i  że ewentualnie 
mógł brzmieć: „W Antopolu pozostała 
(ocalała) tylko Basia”. W  zestawieniu 

z  inskrypcją z 1524 r. dało to powód 
do wielu pytań i  przypuszczeń, po-
czynając od kwestii, czy relief i  ryt 
z  nim sąsiadujący są sobie współcze-
sne, czy też płaskorzeźba przedstawia 
np.  św. Onufrego i  powstała w  śre-
dniowiecznej skalnej pustelni. Pro-
blemem, w  związku z  którym poja-
wił się w  interpretacjach wątek po-
gański, stał się też brak jednoznacz-
nie religijnego znaku na samym relie-
fie. Zarówno kogut, jak i jeleń, to jed-
nak znane w  ikonografii chrześcijań-
skiej symbole Chrystusa, zmartwych-
wstałego i  zwycięskiego. Kogut jako 
znak odstępstwa św. Piotra symboli-
zować też może skruszonego, pokutu-
jącego grzesznika.

„Antopol” brzmi akurat prawdo-
podobnie – wieś, a niegdyś majątek 
o tej nazwie znajduje się 40 km od Bu-
szy, w  granicach dawnego pow. jam-
polskiego, z  tym że dzieje tej miej-
scowości znane są historykom dopie-
ro od XVIII  w. (zachował się okaza-
ły pałac Czetwertyńskich). Domnie-
mane zdanie z reliefu próbowano wy-
jaśniać na rozmaite sposoby. Dopisz-
my i  my własną opowieść, obejmują-
cą podstawowe elementy przekazu, 
a przy tym zgodną z  realiami kreso-
wego pogranicza. Oto późną wiosną 
1524 r. pewien szlachcic na kilka dni 
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wyjechał z Antopola. Wrócił 3 czerw-
ca i  zastał dwór oraz wieś spalone 
przez czambuł tatarski, który zagar-
nął wszystkich w  niewolę. Gdy roz-
paczał nad strasznym losem bliskich 
i własnym nieszczęściem, z zakamarka 
ruin wybiegła jego najmłodsza, uko-
chana córka Basia… Tatarzy mogli być 
jeszcze w  pobliżu, szybko pomknął 
więc w  stronę Dniestru, by ukryć się 
w  znanym sobie skalnym schronie-
niu (a może u pustelnika?). Wdzięcz-
ny Bogu za ocalenie, wyrył napis 
i  symbol Jezusowy, później zaś ufun-
dował płaskorzeźbę, na której klęczy 

w  dziękczynnym geście. A że odczu-
wał wyrzuty sumienia, bo zostawił ro-
dzinę bez opieki, nad swoją głową ka-
zał umieścić koguta.

Koncept skalnej „pogańskiej świą-
tyni” doczekał się upowszechnie-
nia i  uznania w  Związku Sowieckim, 
przede wszystkim jako antychrześci-
jański. Oficjalnie obowiązującym stał 
się w 1986 r., gdy po raz pierwszy zor-
ganizowano w  Buszy ogólnorepu-
blikański plener rzeźbiarski. Do  du-
żego formatu figur Kozaków, stepo-
wych bab i  pseudobożków nie pa-
sowała w  krajobrazie stara cerkiew, 

więc nakazano ją zburzyć. Obecnie 
„prasłowiańska świątynia” to przede 
wszystkim chwyt medialny, mają-
cy przyciągnąć turystów. Połączo-
ny z  umiejętnym propagowaniem hi-
storycznych tradycji i  kultury ludo-
wej Podola, nadal inspiruje artystów, 
bo plenery są organizowane nieprze-
rwanie. Nawet jednak na interneto-
wej stronie rezerwatu pradawnej po-
gańskości reliefu nie traktuje się zbyt 
poważnie.

W Buszy zobaczyć można jeszcze 
malowniczy stary cmentarz z  nagrob-
kami od XVIII do XX w. (z symbolicz-
ną mogiłą Marianny Zawisnej), zwie-
dzić kilka muzeów – historyczne, et-
nograficzne, ceramiki podolskiej, obej-
rzeć makietę zamku, raczej wizję niż 
rekonstrukcję. Wszędzie też stoją pia-
skowcowe rzeźby, plon corocznych 
spotkań. A w lipcu odbywa się barwny 
festiwal ludowych twórców i zespołów, 
organizowany przez entuzjastów, za-
uroczonych pięknem swego kraju.

Jarosław Komorowski
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Cmentarz Bernardyński w Wilnie to jedna z najważniejszych polskich ne-
kropolii historycznych, pozostająca, choć niesłusznie, w cieniu wileńskiej 

Rossy. Jako cmentarz ongiś uniwersytecki, jest miejscem spoczynku wie-
lu wybitnych uczonych z różnorodnych dziedzin: przyrodników, lekarzy, fi-
lologów, historyków i prawników, wileńskich artystów – malarzy, architek-
tów, literatów, fotografów, aktorów, ale także powstańców 1863 r. i żołnierzy 
z lat 1919-1920. Spoczęli tu nauczyciele Mickiewicza i doktor Józef Kowal-
ski, mąż Karoliny, kowieńskiej przyjaciółki poety. Zrządzeniem losu niewielka 
odległość dzieli groby Heleny Dzierżyńskiej, matki Feliksa, i Zo-
fii Kadenacowej, siostry Józefa Piłsudskiego, na której pogrzeb 
marszałek po raz ostatni, w lutym 1935 r., przyjechał do Wilna.

Założony w 1810 r. na Zarzeczu, między ul. Połocką, Żwiro-
wą Górą a brzegiem Wilenki, otoczony opieką przez ojców ber-
nardynów, cmentarz funkcjonował przez sto trzydzieści z górą 
lat. Po 1945 r., gdy większość Polaków opuściło Wilno, pozostał 
opuszczony, niszczejący i dewastowany. Przejmującym symbo-
lem tej dewastacji była pozbawiona głowy rzeźba Ukrzyżowane-
go w kapliczce fundacyjnej. Wspólnym staraniem Polaków i Li-
twinów na przełomie XX i XXI w. udało się powstrzymać pro-
ces destrukcji, teren cmentarza uporządkowano, a najważniej-
sze nagrobki oraz kaplice i katakumby odrestaurowano. Plo-
nem tej współpracy jest także księga, poświęcona dziejom ne-

kropolii i osobom tu pochowanym. Jej edycja litewska, Vilniaus Bernardinų 
kapinės 1810-2010, wydana została w roku 2010 na dwustulecie cmentarza. 
W ubiegłym roku ukazała się edycja polska – Cmentarz Bernardyński w Wil-
nie 1810-2010 (Wydawnictwo „Versus aureus”, Wilno 2013), będąca wersją 
definitywną, z korektą wszelkich dostrzeżonych błędów.

Blisko osiemsetstronicową, bogato ilustrowaną księgę otwiera tekst An-
drzeja Przewoźnika o Aleksandrze Śnieżko. Sporządzona przez niego w la-
tach wojny dokumentacja, przechowywana w Ossolineum, jest bezcennym 

źródłem dla badań i prac konserwatorskich. Kolejne artykuły 
prezentują zachowane w Wilnie dokumenty do dziejów nekropo-
lii, przebieg prac konserwatorskich, elementy cmentarnej archi-
tektury, wreszcie nagrobne inskrypcje. Główna część publikacji 
to „Drogi pamięci”, inwentaryzacja 152 grobów postaci najwy-
bitniejszych, z podziałem na XIV kwartałów. Załącznikiem jest 
precyzyjny plan cmentarza z lokalizacją nagrobków. Księgę za-
myka alfabetyczny wykaz wszystkich pochowanych na Zarzeczu 
osób, których nazwiska udało się ustalić.

Czytelnicy zainteresowani kupnem publikacji mogą kon-
taktować się z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (tel. 22 42-
10-556).  

jk

Spotkanie z książką

CMENTARZ BERNARDYŃSKI 1810-2010
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zaskakuje również tematyka płasko-
rzeźb, pokrywających środkową część 
cokołu. Na szerszym boku widzimy 
kielich z  hostią – symbol Eucharystii 
i  jednocześnie symbol Nowego Przy-
mierza między Bogiem (Chrystusem) 
a ludem Bożym. Na węższych płasz-
czyznach ukazano inne symbole zwią-
zane z  Chrystusem. Serce gorejące – 
symbolizujące miłość Chrystusa do lu-
dzi, a także krzyż (symbol cierpienia, 
śmierci i  zmartwychwstania Chrystu-
sa, jednocześnie symbol chrześcijań-
stwa), kotwicę (symbol wiary) i koro-
nę cierniową (symbol męki Pańskiej). 
Symbolikę religijną możemy bez tru-
du odnieść do bieżącej sytuacji po-
litycznej kraju. Cierpienie i  zmar-
twychwstanie Chrystusa symbolizo-
wało niewolę i  przyszłe „zmartwych-
wstanie” Polski. O  niezwykłych oko-
licznościach, jakie doprowadziły do 
powstania rzeźby, mówi inskrypcja 
umieszczona na czwartym boku coko-
łu: „Z więz. Żyt: na d: 17. Lu. od Zię: 
Ad: d: 30. St: 64: r.”.

Wielokrotnie podejmowałem 
próby rozczytania powyższego zapi-
su. Od początku oczywistą sprawą był 
związek przedmiotu i  jego symboli-
ka z okresem powstania styczniowego 
i  więzieniem żytomierskim. Nie mo-
głem jednak zrozumieć dwóch skró-
tów: „Zię” i „Ad”, które odnosiłem do 
inicjałów autora pracy. Zdawałem so-
bie sprawę, że nie musiały one skry-
wać konkretnych inicjałów poszuki-
wanego bohatera. Mogły być krypto-
nimem czy skrótem pseudonimu lub 
zdrobnienia od imienia, itd. Nieczy-
telne były również dwie daty i ich nie-
logiczna kolejność: „17 lu[ty]” oraz 
„30 st[ycznia 18]64”. Dodatkowym 

Czytając liczne artyku-
ły poświęcone 150. rocz-
nicy wybuchu powsta-
nia 1863  r., zamieszczone 

w ostatnich numerach „Spotkań z Za-
bytkami”, przypomniałem sobie o pa-
miątce z tych czasów, którą przed po-
nad ćwierćwieczem otrzymałem od 
mojej krewnej. Jest to cokół wykona-
ny z kości i drewna (wys. 61 mm, wy-
miary podstawy: 45 x 55 mm), na 
którym prawdopodobnie był osadzo-
ny krzyż. Niestety, sam krucyfiks nie 
zachował się, poza drobnym fragmen-
tem schowanym w  postumencie. Nie 
wiemy, jaką miał formę. Zachowana 
końcówka jest okrągła, co nie ozna-
cza, że ramiona miały taki kształt. Nie 
wiadomo też, czy na ramionach była 
postać Chrystusa. Więcej można po-
wiedzieć o  dolnej części dzieła – co-
kole. Składa się on z ośmiu prostoką-
tów wyrzeźbionych z  kości, spoczy-
wających na drewnianej podstawie. 
Wszystkie części złączono czterema 
żelaznymi prętami przechodzącymi 
wewnątrz konstrukcji, zaokrąglonymi 
na górze i zagiętymi od dołu na drew-
nianej podstawie. Korozja metalo-
wych elementów zabarwiła w rdzawe 
plamy kościane płaszczyzny cokołu. 

Od strony artystycznej dzieło to 
nie jest specjalnie oryginalne i  wybit-
ne. Widzimy w  nim odwołanie do 
dość typowych dla XIX w., a szcze-
gólnie dla pierwszej połowy tego stu-
lecia, form klasycystycznych obec-
nych w  sztuce sepulkralnej. Naśla-
downictwo nie było w  tym wypadku 
trudnym przedsięwzięciem, gdyż na 
każdym większym cmentarzu na zie-
miach dawnej Rzeczypospolitej sta-
ły tego typu pomniki w  XIX  w. Nie 

utrudnieniem w  wyjaśnieniu zagadki 
było przekonanie, że pamiątka powin-
na mieć związek z  rodziną Burczak- 
-Abramowiczów z Ukrainy, przez któ-
rą była przechowywana do lat osiem-
dziesiątych XX  w. w  Nałęczowie. 
Tym bardziej, że niektórzy przedsta-
wiciele tej rodziny byli zaangażowa-
ni w  powstanie i  represjonowani na 
Ukrainie, czyli początkowy kierunek 
poszukiwań był w pełni uzasadniony. 

Rozwiązanie pochodzenia rzeź-
by z  żytomierskiego więzienia przy-
szło zupełnie niespodziewanie dopie-
ro w  tym roku. Przeglądając kolejny 
już raz pamiętniki Łucji z Dunin-Bor-
kowskich Hornowskiej przechowywa-
ne w Bibliotece Narodowej w Warsza-
wie (rkps BN 10423 II), doszedłem do 
wniosku, że tajemnicza rzeźba ideal-
nie pasuje do losów ojca autorki Adol-
fa Dunin-Borkowskiego. Wiemy z tej 
relacji potwierdzonej również przez 
inne źródła, że Borkowski pomagał 
powstańcom 1863  r. Łucja Hornow-
ska wspomina, iż w majątku Borkow-
skich w  Wolicy Lachowieckiej (pow. 
starokonstantynowski w  guberni wo-
łyńskiej): „Zjawiali się coraz częściej 
późnym wieczorem, nieznani jacyś go-
ście, z  którymi ojciec rozmawiał długo 
i poufnie. Zdarzyło mi się kiedyś posły-
szeć, że to są wysłańcy rządu narodowe-
go, zobaczyłam któregoś dnia jak moja 
matka wyjęła z  szuflady z  klejnotami 
turkusową broszę z  perłami i  łańcuch 
z  różnokolorowych kamieni opraw-
nych w złoto, których później nigdy wię-
cej nie widziałam w domu, widziałam 
też nieraz jak Adolfinka [Rothariusz, 
kuzynka autorki – przyp. T.E.] z Fra-
nią szyły cichaczem amarantowe chorą-
giewki i skubały kawałki białego płótna 

Pamiątka z powstania 
styczniowego na Wołyniu

.........................................................................................................................................
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na szarpie, a jednego wieczora spostrze-
głam, jak jacyś ludzie w  szarych świt-
kach zanieśli coś ciężkiego do lamusa, 
zwanego magazynem, a  Zygmuś Ro-
thariusz [brat Adolfinki, kuzyn autor-
ki – przyp. T.E.] ubrany jak oni w dłu-
gich butach, świecił im sam latarką, 
a potem w nocy wyjechał, żegnany przez 
wszystkich, jakby udawał się w  daleką 
podróż”.

Mała Łucja była też świadkiem od-
wrotu w końcu maja 1863 r. oddziału 
powstańczego po zwycięskiej potycz-
ce pod Salichą: „Wparli się bezładnie 
[do Wolicy Lachowieckiej], z  dymią-
cymi jeszcze lancami, w kurzawie i po-
soce prowadzono luźne, zziajane konie, 
wjechał wielki, zakryty furgon z  czer-
wonym krzyżem, z którego wydobywa-
ły się jęki. Wołano o wodę, opłukiwano 
w  niej zakrwawione szable, schylano 

się po dawany posiłek, pakowano w tor-
by chleby i  mięsiwo, wychylano jed-
nym tchem spragnionych ust, chłodzą-
ce napoje. Mimo zakazu wparłam się 
ze szklanką zimnego mleka aż pod ko-
nia […] i bez trwogi, choć cała drżąca, 
wyciągałam ręce do gorę podając napój. 
Pochylił się ku mnie z  konia chłopak 
piękny, jasnooki z  twarzą sczerniałą 
od dymu i biorąc z uśmiechem szklan-
kę z rąk moich, przytknął usta do mo-
ich palców i powiedział: »Jestem Mia-
skowski, jutro może żyć nie będę, dzię-
kuję ci panienko«, a z moich oczu try-
snęły łzy gorące, zerwałam z szyi meda-
lik i dałam mu go, uśmiechnął się smęt-
nie, schował medalik za brunatną świt-
kę, a zwróciwszy konia, zawołał wzru-
szony: »Żyje Polska!« i popędził za in-
nymi, znikającymi już za bramą na 
hasło rozkazu »odwrót«…”.

Powstańcy zostawili w  Wolicy 
swoich rannych towarzyszy: osiemna-
stoletniego Stanisława Żółkiewskie-
go, który następnego dnia zmarł, oraz 
rotmistrza Mazewskiego. Ten ostat-
ni po trudnej operacji wyjmowania 
kuli, wytrwale pielęgnowany przez ro-
dzinę Borkowskich, ostatecznie wró-
cił do zdrowia i  został przerzucony 
do Galicji. Aktywność Borkowskie-
go podczas krótkiej kampanii 1863 r. 

na Wołyniu nie mogła ujść uwagi 
władz carskich. Jesienią tego roku zo-
stał aresztowany w Wolicy i uwięzio-
ny w  Żytomierzu. Mała Łucja pod-
czas Bożego Narodzenia 1863 r. mia-
ła możliwość wejścia na teren więzie-
nia i zobaczenia z daleka swojego ojca 
i  stryja (Mieczysława Borkowskie-
go, również oskarżonego za pomoc 
dla powstania): „Byłyśmy już czas ja-
kiś w  Żytomierzu nie mogąc otrzymać 
mimo wielu starań pozwolenia widze-
nia się z  ojcem. Nawet w  dzień wigi-
lii nie dopuszczali rodzin do więźniów 
– wolno tylko było posłać im kolację. 
Więc wigilijną wieczerzę przyrządziły-
śmy dla ojca. […] przyszła do nas pani 
Latour, znajoma z  którą często bywa-
ły różne narady, gdyż ona była bardzo 
czynnie opiekowała się więźniami i za-
proponowała, żebym poszła z  nią ra-
zem do więzienia, dokąd właśnie nie-
sie wigilię dla swoich synów. […] Zna-
lazłyśmy się znowu na podwórzu. Tam 
nagle pociągnęła mnie pani Latour 
za rękę i  w  milczeniu wskazała rząd 
okien znajdujących się wysoko w  gó-
rze. W  oknach tych tłoczyły się głowy 
jedna nad drugą, odbijając jak ciemne 
sylwetki na tle oświetlonego korytarza. 
Wśród tych głów…o! Nieopisane wra-
żenie! Radość nagła, a zarazem żałość 

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

1 | 2 | Rzeźba wykonana przez Adolfa 
Dunin-Borkowskiego (1812-1872) podczas 
pobytu w więzieniu żytomierskim na przełomie 
1863 i 1864 r.: fragment z inskrypcją autora, 
zawierającą dedykację dla teściowej − Kandyby 
Dunin-Borkowskiej (1) oraz fragment 
z płaskorzeźbą przedstawiającą kielich 
z hostią (2)

(zdjęcia: Tadeusz Epsztein)

.............................................................................. 
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z  Bentkowskich Dunin-Borkow-
skim, właścicielom Klimaszówki 
(pow. płoskirowski w  guberni po-
dolskiej), ale również wiemy, że teść 
Adolfa już od dekady nie żył, czyli 
krzyżyk musiał być prezentem tylko 
dla teściowej, a data „17 lutego” była 
pamiątką dnia ślubu (w 1845  r.) 
Adolfa i  Sabiny Borkowskich i  jed-
nocześnie dnia urodzin Sabiny. Za-
tem krzyż miał przypominać po-
dwójną rocznicę związaną z  córką 
i zięciem. Niestety, Łucja nic nie pi-
sze w swoich pamiętnikach o dziele 
swojego ojca. 

Dalsze losy pamiątki z  1864  r. są 
trudne do prześledzenia, możemy je 
rekonstruować wyłącznie opierając się 
na pewnych analogiach z  historią in-
nych przedmiotów, które zachowały 
się z  Wolicy Lachowieckiej i  Klima-
szówki (zob. T. Epsztein, Biblioteka 
Kaliksta Dunin-Borkowskiego z  Kli-
maszówki na Podolu, [w:] Dwór pol-
ski. Zjawisko historyczne i  kulturowe, 
Kielce 2002, s. 403-420). Po śmier-
ci Kandyby Borkowskiej (zm. 14 V 
1878 r. w Klimaszówce) część jej zbio-
rów przeszła w ręce jej córek i wnucz-
ki Łucji. Ta ostatnia 10 II 1872 r. zo-
stała żoną Józefa Hornowskiego, wła-
ściciela Łochowa (pow. węgrowski). 

ściskająca serce. Wszak to stryj Mieczy-
sław, a obok niego, ten drugi, tak zmie-
niony z siwiejącą brodą – to ojciec!”.

Mieczysław Borkowski został po 
kilku miesiącach zwolniony z  więzie-
nia, a Adolfa po długim dochodze-
niu, w trybie administracyjnym skaza-
no na pięć lat zesłania do Pawłowska 
w guberni woroneskiej, ale w 1869 r. 
pozwolono mu zamieszkać w Warsza-
wie. Jednocześnie na podstawie ukazu 
z 1865 r. został zmuszony do sprzeda-
ży Wolicy Lachowieckiej.

Podczas kilkumiesięcznego po-
bytu w  więzieniu żytomierskim 
Adolf Borkowski wyrzeźbił pamiąt-
kowy krucyfiks. Znając autora dzie-
ła i okoliczności jego powstania, mo-
żemy zrozumieć całą treść inskrypcji 
umieszczonej na nim: „Z więz[ienia] 
Żyt[omierskiego] na d[zień] 17. Lu-
[tego] od Zię[cia] Ad[olfa] d[nia] 30. 
St[ycznia] [18]64: r.”.

Oczywiście czytelnik znający ge-
nealogię Borkowskich ( J. Dunin- 
-Borkowski, Borkowscy Duninowie 
herbu Łabędź, Gałązka podolska, 
[w:] Złota księga szlachty polskiej, 
t.  25, Poznań 1903, s. 9-11) może 
domyślać się, komu Adolf mógł de-
dykować swoją pracę – rodzicom 
żony, czyli Kalikstowi i  Kandybie 

Miesiąc wcześniej 5 I  1872  r. zmarł 
Adolf Borkowski w Łochowie u Hor-
nowskich, podczas przygotowań do 
ślubu córki. Krzyżyk Adolfa Bor-
kowskiego po śmierci Łucji w 1921 r. 
otrzymała jej córka Maria Hornow-
ska (1875-1944), pedagog, działaczka 
oświatowa i bibliotekarka.

Maria Hornowska zginęła podczas 
powstania warszawskiego, a jej zbio-
ry zgromadzone w Nałęczowie w willi 
„Zabawka” uległy rozproszeniu. Czę-
ścią spuścizny Borkowskich i  Hor-
nowskich zajęła się po wojnie Ma-
ria Burczak-Abramowiczówna z  Na-
łęczowa i  od niej właśnie piszący te 
słowa otrzymał ów tajemniczy przed-
miot. Jego historia może być przy-
kładem, jak ważną rzeczą przy rekon-
strukcji losów zabytków są źródła pi-
sane i  tradycja ustna. Bez tych ostat-
nich nie udałoby się odnaleźć autora 
dzieła ani do końca odczytać zamiesz-
czonej na nim inskrypcji.

Tadeusz Epsztein

Autor do opracowania artykułu wykorzystał 
oprócz cytowanych źródeł dokumenty archi-
walne Dunin-Borkowskich i Hornowskich ze 
zbiorów prywatnych oraz relacje Teresy Ma-
deyskiej i Marii Burczak-Abramowicz.

W 2012 r. ukazał się pierwszy tom z kresowej serii autorstwa Stanisława 
Sławomira Niciei – Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kre-

sowych. Opisane tam zostały Lwów, Stanisławów, Tarnopol, Brzeżany i Bory-
sław (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 1-2, 2013 , s. 37). 

W ubiegłym roku mieliśmy okazję poznać dwie kolejne części. W tomie dru-
gim Stanisław Sławomir Niecieja przedstawił dzieje miejscowości będących 
w Drugiej Rzeczypospolitej modnymi uzdrowiskami i letniskami kresowymi. 
To Truskawiec, Jaremcze, Worochta, Skole i Morszyn. Zanim autor przystąpił 
do ostatecznej redakcji książki, odwiedził słynne zachodnioeuropejskie kurorty, 
aby znaleźć wspólny punkt odniesienia w opisie tych miejsco-
wości. W porównaniu ze słynnymi uzdrowiskami polskie, kre-
sowe „[…] są bardziej kameralne, biedniejsze, czasem wręcz 
biedne, niemające tak ogromnych pensjonatów, kasyn i ho-
teli, ale częstokroć niezwykle atrakcyjne od strony intelek-
tualnej. Bo tam, w polskich kurortach, odpoczywała i leczy-
ła się głównie polska inteligencja i bohema artystyczna […]” 
– pisze S. S. Nicieja. 

Tom trzeci serii stanowi kontynuację prezentacji kuror-
tów okresu międzywojennego. Opisane tu zostały Zaleszczy-
ki (nazywane podolską Riwierą), Kosów (huculskie Davos) 
i Abacja („kuracyjna wieża Babel”, z najdłuższą w Europie, 
12-kilometrową nadmorską promenadą). Kolejne przedsta-

wione miejscowości – to Chodorów (słynący z jednej z największych w Euro-
pie cukrowni) oraz Kałusz (kolebka polskiego ludwisarstwa). 

Obie książki, napisane w charakterystycznym dla Stanisława Sławomira 
Nieciei lekkim, popularnym stylu, pełne są nie tylko historycznych opisów 
i cytowanych z archiwów dokumentów, ale również anegdot, przypowieści 
i wspomnień. 

Dodatkowym walorem publikacji jest ciekawa szata edytorska. Ponad 
500 archiwalnych, unikatowych i współczesnych fotografii pochodzi przede 
wszystkim z prywatnego zbioru autora i jego żony Haliny. Imponujący indeks 

nazwisk – ponad 2 tysiące w obu tomach – to wspania-
łe świadectwo żmudnej pracy cierpliwego reportera, któ-
ry dotarł do ogromnej rzeszy świadków historii przedsta-
wionych miejscowości, kronikarza, który wysłuchał wszyst-
kich rozmówców i skrupulatnie odnotował podane przez 
nich fakty.

Pozostaje oczekiwać kolejnych tomów. Autor pragnie 
przedstawić historię 200 kresowych miast, zapowiada się 
więc fascynująca lektura.

Omówione wyżej tomy można nabyć (cena każdego 
z nich: 58,80 zł) bezpośrednio u wydawcy (Wydawnictwo 
MS, 45-057 Opole, ul. Ozimska 17, tel./fax 77 454-64-12, 
www.wydawnictwoms.pl). 

HISTORIA I MITOLOGIA MIAST KRESOWYCH
Spotkanie z książką
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Na terenie woj. lubuskiego 
zachowały się 53 drew-
niane świątynie, wśród 
których jednym z najcen-

niejszych zabytków jest kościół filialny 
Nawiedzenia Najświętszej Marii Pan-
ny w Klępsku koło Sulechowa. Decy-
duje o tym nie tylko czternastowiecz-
na metryka świątyni, ale również jej 
ukształtowane w XVI i XVII w. wnę-
trze, stanowiące niezwykle cenny 
przykład sztuki protestanckiej w Pol-
sce, a jednocześnie rzadki przykład 
adaptacji świątyni katolickiej do po-
trzeb liturgii protestanckiej, przy po-
szanowaniu jej wcześniejszego wypo-
sażenia.

Klępski kościół wzniesiony został 
w konstrukcji zrębowej. Na podstawie 
badań dendrochronologicznych okre-
ślono czas jego budowy na okres po-
między 1367 a 1377  r. Z  tego czasu 
pochodzi ściana wschodnia i zachod-
nia świątyni, zachowane w pierwotnej 
konstrukcji zrębowej. We wschodniej 
ścianie prezbiterium znajduje się cha-
rakterystyczne, gotyckie okno szczeli-
nowe, wycięte w  jednym pniu drew-
na, jedyne zachowane tego typu okno 
w  kościele drewnianym na terenie 
Polski.

W 1576  r. kościół przejęty zo-
stał przez protestantów i  w  ich rę-
kach pozostawał aż do drugiej wojny 
światowej. W latach 1581-1614 świą-
tynię przebudowano, wprowadza-
jąc na miejscu zrębowych ścian po-
dłużnych ściany w  konstrukcji szkie-
letowej. Dobudowano też zakrystię 
oraz przedsionek od strony północ-
nej, a od zachodu w  1657  r. wznie-
siono nową wieżę, najprawdopodob-
niej na wzór wcześniejszej, zniszczo-
nej w trakcie wojny trzydziestoletniej. 

Również wnętrze świątyni przysto-
sowano do nowej liturgii, wprowa-
dzając empory i loże kolatorskie, któ-
re ozdobiono bogatymi dekoracjami 
malarskimi, rzeźbiarskimi i snycerski-
mi. Wprowadzono też nowe elementy 
wyposażenia − chrzcielnicę i ambonę. 
Nad nawą założono strop z  pułapem 
deskowym listwowo-ramowym, a nad 
prezbiterium – pozorne sklepienie 

kolebkowe, bogato je dekorując. Dal-
sze zmiany w  zabytku nastąpiły do-
piero na początku XX w., gdy dobu-
dowano kaplicę po północnej stronie 
nawy.

Kościół jest orientowany, jednona-
wowy, z wyodrębnionym w bryle, nie-
co węższym i niższym od nawy głów-
nej prezbiterium, zamkniętym pro-
stą ścianą. W  konstrukcji zrębowej, 

Drewniany kościół 
w Klępsku

................................................................................................................................................

Akcja drewno
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w  której pierwotnie wzniesiono 
świątynię do dziś przetrwała ściana 
wschodnia i  zachodnia. Ściany połu-
dniową i północną wykonano w kon-
strukcji szkieletowej z  wypełnieniem 
z cegły. Od strony zachodniej do ko-
ścioła przylega wysoka na 30 m wie-
ża w  konstrukcji szkieletowej na tzw. 
jednym słupie o  elewacjach szalowa-
nych deskami. Od strony północnej 
do prezbiterium dobudowano muro-
waną zakrystię i kruchtę, a do nawy – 
niewielką kaplicę. Dodatkowe wejście 
prowadzi do nawy kościoła od strony 
południowej.

Prostą bryłę świątyni nakryto od-
rębnymi dachami (dwuspadowe da-
chy założono nad nawą i  prezbite-
rium, nad zakrystią i  kruchtą – dach 
czterospadowy, a wieżę wieńczy dach 
namiotowy przechodzący górą w igli-
cę w  formie wysmukłego ostrosłupa) 

o  pokryciu z  gontu. Od strony połu-
dniowej i  północnej wykonano do-
datkowo drewniane otwarte gale-
rie, prowadzące na empory okalające 
wnętrze świątyni.

Na szczególną uwagę zasługu-
je wnętrze świątyni, które stanowi 
świadectwo bogatej historii kościoła 
i  jego licznych darczyńców. Najstar-
szym elementem, będącym pozosta-
łością pierwotnego, średniowieczne-
go wyposażenia kościoła jest gotycki 
ołtarz szafiasty, którego szafa środko-
wa, skrzydła wraz z  figurami aposto-
łów i  świętych datowane są na oko-
ło 1400  r. Zajmująca centralne miej-
sce figura Marii z  Dzieciątkiem oraz 
towarzyszące jej rzeźby aniołów dato-
wane są na około 1485 r., a malowidło 
ze sceną „Zwiastowania”, zdobiące re-
wersy skrzydeł, powstało na początku 
XVI  w. W  1610  r. ołtarz wzbogaciła 

predella z malowaną sceną „Ostatniej 
Wieczerzy”, ufundowaną przez wła-
ściciela klępskiego majątku Melchio-
ra von Unruha. W 1667 r. do ołtarza 
dodano manierystyczne zwieńczenie 
z  rzeźbiarską grupą „Ukrzyżowanie” 
z fundacji Sebastiana von Troschke.

Do najstarszych elementów prote-
stanckiego wystroju świątyni należy po-
lichromowana chrzcielnica z  1581  r., 
obraz w  epitafium rodziny von Kalc-
kreuth z  1583 r., empora południo-
wa w nawie z 1586 r., wieńcząca ściany 
nawy dekoracja sztukatorska z 1593 r. 
oraz dekoracje empory w południowej 
części prezbiterium z 1609 r., powsta-
łej z  fundacji Melchiora von Unruha. 
Zdobią je cykle obrazów, w tym rzad-
kie przedstawienia personifikacji pię-
ciu zmysłów, ukazanych jako młode 
damy w  strojach z  epoki. Epitafium 
dziecięce Zachariasza von Kalckreu-
tha ufundowano w  1612  r. Rok póź-
niej, z inicjatywy Melchiora i Konrada 
von Unruha oraz Hansa von Kalckreu-
tha, strop nad nawą i pozorne sklepie-
nie nad prezbiterium ozdobiono bo-
gatą dekoracją malarską. Na ścianie tę-
czowej prezbiterium wykonano wów-
czas monumentalne malowidło „Zwia-
stowanie” (od strony wschodniej) oraz 
„Sąd Ostateczny” (od strony zachod-
niej). W  1614  r. ufundowana została 
przez Hansa von Kalckreutha manie-
rystyczna ambona, a w 1615 r. – obraz 
„Zmartwychwstanie Chrystusa”. Ba-
rokowa loża kolatorska przy północ-
nej ścianie nawy powstała w  1698  r. 
z  fundacji Alexandra i  Heleny von 
Kalckreuth.

Wystrój kościoła tworzy cykle te-
matyczne, które stanowią kompletny, 
typowy dla ówczesnych świątyń pro-
testanckich program teologiczno-iko-
nograficzny o głębokim dydaktyczno- 
-kontemplacyjnym przesłaniu, służą-
cym przybliżeniu wiernym treści Pi-
sma Świętego. Głównymi ich temata-
mi są Grzech, Zbawienie i Łaska.

Na sklepieniu pozornym prezbi-
terium umieszczone są sceny biblijne, 
które przedstawiają wydarzenia sta-
rotestamentowe, zestawione ze sce-
nami z  Nowego Testamentu, których 
są prefiguracjami. Na stropie w nawie 
ukazano cykle Proroków, Apostołów 

1 | Widok 
kościoła 
w Klępsku 
od strony 
północno- 
-wschodniej

2 | Wnętrze 
kościoła 
– widok 
w stronę 
prezbiterium 
nakrytego 
pozornym 
sklepieniem 
z gotyckim 
ołtarzem

.................
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i  Cnót, zestawiając ze sobą postacie 
staro- i  nowotestamentowe. Na pa-
rapetach empor w  nawie znajdują 
się cykle, ukazujące początki rodzaju 
ludzkiego i jego drogę do Zbawienia. 
Na balustradzie empory południo-
wej umieszczono cykl Genesis ze sce-
nami od „Stworzenia człowieka” do 
„Wypędzenia z Raju”. Płyciny parape-
tu balkonu zachodniego to sceny ilu-
strujące dziesięć przykazań. Następ-
nie przedstawiono cykl cudów Chry-
stusa, cykl efektywnej pokuty i  cykl 

obrazujący doczesność i  wieczność. 
Tak ukształtowany wystrój wnętrza 
świątyni przetrwał bez większych 
zmian aż do początku XX  w. Kolej-
ny istotny jego element dodano do-
piero w  1922 r., gdy do nawy dobu-
dowano od strony północnej kapli-
cę, którą ozdobiono ekspresjoni-
styczną polichromią ścienną i  witra-
żem z przedstawieniem „Wypędzenia 
Adama i Ewy z Raju”, z fundacji Fry-
deryka Wilhelma Philipsborna i jego 
żony Elizy.

Po drugiej wojnie światowej ko-
ściół przejęty został przez parafię 
rzymskokatolicką w  Łęgowie. W  la-
tach dziewięćdziesiątych XX w. prze-
prowadzono kompleksowe prace re-
montowo-konserwatorskie, obejmu-
jące zabezpieczenia struktury świąty-
ni. Wykonano wówczas konserwację 
więźby dachowej i założono nowe po-
krycie z  gontu, dokonano dezynfek-
cji i dezynsekcji elementów konstruk-
cyjnych i  wnętrza kościoła oraz re-
montu elewacji. Założono też instala-
cję przeciwpożarową i przeciwwłama-
niową. Większość wystroju i  wypo-
sażenia świątyni poddano zabiegom 
konserwatorsko-restauratorskim. Pra-
ce przeprowadzono przy współpra-
cy z  Zakładem Konserwacji Malar-
stwa i Rzeźby Polichromowanej Uni-
wersytetu Toruńskiego. Prace konser-
watorskie wykonali studenci pod kie-
runkiem dr. Dariusza Markowskiego 
w ramach praktyk studenckich. Obec-
nie, w  ramach rozpoczętej w  latach 
dziewięćdziesiątych XX w. i kontynu-
owanej przez lata współpracy z  kon-
serwatorami z  Torunia, trwają pra-
ce przy konserwacji gotyckiego ołta-
rza i renesansowej ambony, które pro-
wadzi prof. D. Markowski, realizowa-
ne dzięki dofinansowaniu z Niemiec-
ko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabyt-
ków Kulturowych z  Görlitz (środki 
pozyskane od rządu Republiki Fede-
ralnej Niemiec stanowią 60% warto-
ści prac), Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubuskiego, Lubuskie-
go Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków, Gminy Sulechów i  środków 
własnych parafii. W ten sposób cenne 
wyposażenie wnętrza świątyni zosta-
nie zabezpieczone na kolejne lata.

Należy pamiętać, że na właścicielu 
zabytku ciąży duża odpowiedzialność. 

3 | Scena „Sądu Ostatecznego” na ścianie 
tarczowej od strony zachodniej w prezbiterium 
z 1613 r.

4 | Empora po południowej stronie prezbiterium 
z 1609 r. z personifikacjami Cnót

5 | Wnętrze kościoła – widok na chór i organy

6 | Chrzcielnica z 1581 r., manierystyczna 
ambona z 1614 r. oraz epitafium rodziny 
von Kalckreuth z 1583 r.

..........................................................
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To od niego w  dużej mierze zależy 
czy i w jakim stanie zabytek przetrwa 
dla potomnych. W  przypadku klęp-
skiego kościoła jego unikatowy wy-
strój wnętrza wymaga stałego nadzoru 
oraz  prowadzenia specjalistycznych 
prac konserwatorskich. Największym 
jednak zagrożeniem dla architektury 
drewnianej jest niebezpieczeństwo po-
żaru. Dotychczasowe zabezpieczenie 
− zarówno w  kontekście konserwacji 
wnętrza, jak i  bezpieczeństwa poża-
rowego − zabytek zawdzięcza swemu 
gospodarzowi, ks. proboszczowi Ol-
gierdowi Banasiowi. W 1996 r. uchro-
nił on kościół przed podpaleniem, or-
ganizując spontanicznie dyżury miesz-
kańców, gdy w regionie doszło do kil-
ku podpaleń świątyń. Dzięki osobi-
stemu ogromnemu zaangażowaniu 
i  wieloletniemu doświadczeniu stał 

się on wśród polskiego duchowień-
stwa jednym z  wybitniejszych specja-
listów w  dziedzinie ochrony i  zabez-
pieczeń sakralnych obiektów drew-
nianych oraz propagatorem tych za-
gadnień zarówno w środowiskach ko-
ścielnych, jak i świeckich, nie bez racji 
określonym w  miesięczniku „Natio-
nal Geographic” „księdzem od poża-
rów”. Z tego m.in. względu w 2006 r., 
przy wsparciu Ministerstwa Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego, zamon-
towano w  zabytku nowoczesny sys-
tem ochrony przeciwpożarowej – sys-
tem gaszenia mgłą wodną tzw. FOG. 
Jest to technologia polska oparta na 
innowacyjnej i  skutecznej metodzie 
norweskiej, która polega na zmianie 
podejścia do problemu gaszenia po-
żarów. Wiele systemów ogranicza się 
do coraz lepszych metod wykrywania 

pożaru, jednak bezpieczeństwo obiek-
tów zależy głównie od szybkości prze-
prowadzenia akcji ratowniczej. Z uwa-
gi na fakt, iż większość najcenniej-
szych zabytków zlokalizowana jest 
w  niewielkich miejscowościach, czę-
sto znacznie oddalonych od jednostek 
straży pożarnej, w  przypadku wystą-
pienia pożaru, mimo szybkiego jego 
wykrycia, czas potrzebny na zorgani-
zowanie akcji gaśniczej jest zbyt długi, 
aby była ona skuteczna. System FOG 
polega na połączeniu wykrywania 
i gaszenia wykrytego przez system po-
żaru. Stanowi on samoczynny, indy-
widualny dla każdego obiektu, samo-
wystarczalny układ, w  którym obiekt 
zostaje zaopatrzony w  specjalne ze-
wnętrzne spryskiwacze oraz w  zbior-
niki wodne. Jest to możliwe dzię-
ki minimalnemu zapotrzebowaniu 
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systemu na płyny potrzebne do ge-
nerowania mgły. W  przypadku poża-
ru system jest niezależny od czynni-
ków zewnętrznych, a przede wszyst-
kim od szybkości przeprowadzenia ak-
cji gaśniczej, dzięki czemu wielokrot-
nie wzrasta bezpieczeństwo zabytku. 
Jego zaletą jest też to, że minimalizuje 

zniszczenia popożarowe, wynikające 
z zalania wnętrza wodą, co jest szcze-
gólnie korzystne dla wnętrz o cennym 
wyposażeniu i  wystroju, jak w  przy-
padku kościoła klępskiego.

Ksiądz proboszcz Olgierd Banaś 
od ponad dwudziestu lat z  wielkim 
zaangażowaniem opiekuje się kościo-
łem w Klępsku. Ważne jest też wspar-
cie, jakie otrzymuje ze strony parafian, 
dzięki czemu świątynia jest znana 
i  licznie odwiedzana przez turystów, 
historyków sztuki i  konserwatorów. 
W 2011 r. kościół doczekał się filmo-
wego przewodnika, który wraz z pro-
fesjonalnie opracowaną stroną inter-
netową popularyzuje ten niezwykły 
zabytek, stanowiący wspaniały przy-
kład spuścizny kulturowej wszystkich 
pokoleń uczęszczających tu przez wie-
ki wyznawców. Z  tego względu ko-
ściół w  Klępsku pretenduje do rangi 
Pomnika Historii.

Barbara Bielinis-Kopeć

.........................................................................................................................................

Zakopane nieprzerwanie za-
pisuje swoje ślady w  dzie-
jach sztuki polskiej. Kolej-
ne pokolenia artystów osia-

dały pod Giewontem, tworząc nie-
przerwany ciąg pokoleniowy zapo-
czątkowany w  ostatnich dekadach 
XIX w. przez artystów „szkoły mona-
chijskiej”, kontynuowany przez mło-
dopolskich symbolistów i  awangardę 
międzywojenną. Równie barwne były 
powojenne, artystyczne dzieje Zako-
panego, którego jedną z ważniejszych 
ówczesnych osobowości była Anna 
Górska – wielbicielka Tatr, zapalo-
na narciarka i  prekursorka skialpini-
zmu, a przede wszystkim architekt-
ka, która swoimi projektami – w trud-
nym okresie historycznym lat pięć-
dziesiątych i  sześćdziesiątych XX  w. 
– nadała polskim Tatrom niepowta-
rzalny charakter, łącząc w swoich pro-
jektach nowoczesność i  funkcjona-
lizm z  formą wytyczoną na początku 
XX w. przez Stanisława Witkiewicza. 
Jej realizacje znają wszyscy, ale niewie-
le osób wie, kto był ich autorem.

Twórczość Anny Górskiej ukształ-
towało Zakopane i  Tatry. Nie bez 
wpływu oczywiście pozostał dom ro-
dzinny – dom wyjątkowych osobo-
wości. Anna, zwana Hanką, urodziła 
się w 1914 r. w Krakowie (zm. 23 VI 
2002 r.) i  była córką prof. Konstan-
tego Tołwińskiego – znanego geolo-
ga Karpat i  specjalisty geologii złóż 
ropy naftowej i  gazu ziemnego oraz 
dr Marii z  Krahelskich Tołwińskiej 
– biologa, poliglotki znającej siedem 
języków, w  tym język fiński, z  które-
go przełożyła na polski fragment fiń-
skiego eposu narodowego Kalewali. 
W 1923 r. Maria Tołwińska, rezygnu-
jąc z kariery naukowej, osiadła z dzie-
więcioletnią córką w Zakopanem. Po-
święciła się wówczas edukacji – uczyła 
przyrody w renomowanym zakopiań-
skim gimnazjum, tzw. Szarotce (Pry-
watnym Sanatoryjnym Gimnazjum 
im. Ładysława z  Gielniowa), pisząc 
równocześnie pierwszy polski pod-
ręcznik anatomii dla szkół średnich, 
Hanka zaś po zdaniu matury w  Sza-
rotce, w 1933 r. podjęła studia archi-
tektoniczne na Politechnice Lwow-
skiej, skąd po dwóch latach przeniosła 

7

8

7 | Fragment stropu polichromowanego 
nad nawą z 1613 r.

8 | Scena „Grzechu Pierworodnego” 
na balustradzie empory południowej w nawie 
kościoła

 (zdjęcia: Barbara Bielinis-Kopeć)

........................................................
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się do Warszawy i  tu kontynuowała 
naukę. Trafiła do pracowni najwybit-
niejszych ówczesnych polskich archi-
tektów, m.in. Tadeusza Tołwińskiego, 
a przede wszystkim Bohdana Pniew-
skiego – obaj wywarli wielki wpływ 
na jej późniejszą twórczość architek-
toniczną. Studia skończyła w 1939 r.

Pierwszy samodzielny projekt 
Anny Górskiej powstał jeszcze pod-
czas studiów – zaprojektowała prze-
budowę zakopiańskiego domu, zaku-
pionego przez jej rodziców w 1936 r. 
na Małym Żywczańskim. Drew-
niana willa „Pod Reglem” powstała 
w  1912  r. i  wymagała modernizacji. 
Przebudowa była próbą zmierzenia 
się młodej architektki z  nowocześnie 
rozumianą podhalańską architektu-
rą tradycyjną i  stylem zakopiańskim, 
zapoczątkowanym przez Stanisława 
Witkiewicza – była swoistą symbiozą 

klasycznego stylu zakopiańskiego 
z  modnym wówczas art déco. Ten 
pierwszy samodzielny projekt archi-
tektoniczny, podjęcie dialogu z archi-
tekturą historyczną, a przede wszyst-
kim uszanowanie jej i  wyrafinowane 
połączenie z elementami nowoczesny-
mi można uznać za credo artystyczne 
Anny Górskiej.

Start w  samodzielną drogę archi-
tekta przerwał wybuch drugiej woj-
ny światowej. Okres okupacji Anna 
Górska spędziła w  Zakopanem, pra-
cując w wydziale budowlanym Zarzą-
du Miejskiego, tzw. Baumacie, zor-
ganizowanym przez Stefana Życho-
nia, w  którym współpracowała ze 
świetnymi warszawskimi architekta-
mi przebywającymi wówczas pod Ta-
trami: Juliuszem Żórawskim, Jerzym 
Mokrzyńskim, Marianem Sulikow-
skim, a przede wszystkim z Michałem 

Górskim – narciarzem i  olimpij-
czykiem z  Garmisch-Partenkirchen 
z  1936 r., od 1940 – swoim mężem. 
W  tym czasie jej działalność projek-
towa, ograniczona do wnętrz sklepów 
i kawiarń, mebli, elementów małej ar-
chitektury, była tym mniej wdzięczna, 
że wykonywana dla Niemców. Okres 
ten miał jednak jeszcze drugą odsło-
nę, którą wspominała: „dla oderwania 
się od koszmaru rzeczywistości, snułam 
na papierze szkice jakiegoś niesprecyzo-
wanego schroniska” (Zbigniew Moź-
dzierz, Anna Górska − pasja życia, 

Królowa Tatr
.........................................................................................................................................

..........................

2 | Przebudowana wg 
projektu Anny Górskiej 
willa „Pod Reglem” 
w Zakopanem, 
ok. 1936 r.

1 | Anna Górska z mężem Michałem 
na wycieczce w Tatry, lata czterdzieste XX w.

..........................................................
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[w:] Pasja życia – katalog wystawy 
w Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopa-
nem, Zakopane 2013, s. 13).

Inspiracji dostarczało jej między-
wojenne Zakopane i  architektura 
schronisk tatrzańskich na Hali Gąsie-
nicowej, w  Dolinie Chochołowskiej, 
a także zabudowa Kasprowego Wier-
chu. Te tworzone do szuflady projekty 
tuż po wojnie zaczęły oglądać „świa-
tło dzienne”;  schroniska tatrzańskie, 
będące w większości również miejsca-
mi schronienia dla partyzantów, były 
przez wycofujących się Niemców pa-
lone – taki los spotkał schronisko 
w Dolinie Pięciu Stawów, na Polanie 
Chochołowskiej oraz na Hali Pysz-
nej w Dolinie Kościeliskiej. Po 1945 r. 
potrzebowały więc szybkiej odbu-
dowy. 

Wojenne szkice i  projekty Anny 
Górskiej posłużyły w  latach 1947- 
-1948 do budowy schroniska w  Do-
linie Kościeliskiej na Hali Ornak 
(współpraca Jan Olaf Chmielewski). 
Ma ono zrębową konstrukcję ścian, 
gontowy dach i typowe podhalańskie 
szczyty. „Schronisko zrosło się z  pola-
ną i siedzi teraz jak stary grzyb na skra-
ju lasu. Niby schowane – ale gościnnie 
zaprasza do wejścia” (tamże). Realiza-
cja ta określiła dalszą twórczość Anny 
Górskiej i  podobnie jak przedwojen-
na przebudowa domu rodzinnego 

potwierdziła jej styl w  kolejnych po-
wojennych budowlach. „Jest w  nim 
[schronisku na Hali Ornak] coś z  fa-
scynacji stylem witkiewiczowskim, lu-
dowym motywem, naturą, a zwłaszcza 
górami postrzeganymi bardzo architek-
tonicznie, jako konstrukcja przenikają-
cych się płaszczyzn. […] Ramą spaja-
jącą jest bowiem idea funkcjonalności 
obecna w  każdym, drobnym i  dużym, 
dziele; funkcjonalności pojmowanej 
bardzo nowocześnie” (tamże). Schroni-
sko dało też początek trwającemu do 
1960  r. rozwojowi architektury „no-
wozakopiańskiej”, którą zaczęto ostat-
nio określać „epoką Anny Górskiej”.

Pracując w  Zakopanem w  od-
dziale Miastoprojektu Kraków, Anna 
Górska stworzyła kolejne ważne pro-
jekty dla Tatr i  Zakopanego. W  la-
tach 1949-1954 znalazła się w  gru-
pie projektantów Schroniska w Doli-
nie Pięciu Stawów (wraz z Janem Ola-
fem Chmielewskim, Jędrzejem Czer-
niakiem, Gerardem Ciołkiem, Jerzym 
Mokrzyńskim). Jest to jedno z  naj-
piękniejszych schronisk tatrzańskich, 
wtopione,  podobnie jak realizacja 
na Ornaku, w  otaczającą przyrodę; 
w 1957 r. uhonorowane zostało Pań-
stwową Nagrodą II Stopnia. Wyko-
nany z lokalnego kamienia rozłożysty 
budynek o  niewielkich, ze względu 
na klimat, oknach, sprawia optyczne 

wrażenie, jakby wyrastał z  podłoża; 
dodatkowo akcentuje to jego ułoże-
nie względem otaczających szczytów 
i  wzniesień terenu. Jak później Gór-
ska wspominała, schronisko powsta-
ło „spontanicznie, w  tzw. czynie spo-
łecznym postanowiliśmy wykonać nowy 
projekt. […] pracowaliśmy bez wy-
nagrodzenia, ale z  pasją, gdyż obiekt 
miał być […] unikalny i eksponowany” 
(tamże).

Podobnie została rozwiązana bry-
ła schroniska na Polanie Chocho-
łowskiej odbudowywanego z  inicja-
tywy Polskiego Związku Narciarskie-
go i  według projektu Anny Górskiej 
w  latach 1951-1953, a także projek-
towanego wspólnie z mężem, Micha-
łem Górskim Zajazdu w  Kuźnicach 
(1956-1958). Zakopane zawdzięcza 
Górskiej również remizę Straży Po-
żarnej (1951-1953) i zespół domków 
dwurodzinnych przy ul. Jagiellońskiej 
(1953-1954).

Styl Anny Górskiej to nie tylko 
współczesna wersja architektury re-
gionalnej. Do niezrealizowanych pro-
jektów tatrzańskich należy opracowa-
ne wraz z  prof. Jerzym Staniszkisem 
nowe schronisko nad Morskim Okiem, 
w którym widoczna jest tęsknota za no-
woczesnością i  fascynacja późnym mo-
dernizmem. Wyrazem tego modnego 
wówczas dążenia do nowoczesności był 

............................ 

3 | 4 | Zaprojektowane 
przez Annę Górską 
schronisko na Polanie 
Chochołowskiej 
podczas budowy 
w latach 1951-1953 (3) 
oraz po wybudowaniu 
w 1953 r. (4) 

(zdjęcia z archiwum 
rodzinnego Anny Górskiej) 

............................
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również monumentalny dom handlowy 
„Granit” przy ul. Kościuszki oraz dom 
wczasowy „Jaskółka”. Są to przykłady 
tzw. socmodernizmu, a także swoista 
kontynuacja międzywojennych działań 
przedwojennych modernistycznych ar-
chitektów – autorów nowoczesnych ka-
mienic w centrum Zakopanego czy sta-
cji kolejki na Gubałówkę.

Do większości opracowywanych 
przez siebie gmachów Anna Górska 

projektowała również wnętrza – 
meble, kute kraty, a nawet klamki. 
Większość z nich dziś już nie istnie-
je, unicestwiona przez kolejne mniej 
lub bardziej udane modernizacje. 
Te, które zachowały się na zdjęciach, 
zwracają uwagę funkcjonalnością, 
ale połączoną z  elegancją i  regional-
nym charakterem. Meble wykony-
wane z drewna, łączone z naturalny-
mi tkaninami, z  jednej strony były 

inspirowane tradycyjnymi formami 
góralskimi, z  drugiej stanowiły wy-
raz fantazji projektantki – fotele, ta-
borety, skrzynie przybierały rozmaite 
zoomorficzne kształty i wraz z kuty-
mi metalowymi kratami oraz płasko-
rzeźbami tworzyły elegancką i  miłą 
przestrzeń.

Poza Zakopanem realizacje archi-
tektoniczne Anny Górskiej to schro-
nisko PTTK na Turbaczu, bliskie 
w  swoim połączeniu z  krajobrazem 
jej schroniskom tatrzańskim, a także 
gmachy przemysłowe (m.in. tkalnia 
w Otwocku i Biłgoraju, zakład stolar-
ski w Kalwarii Zebrzydowskiej).

Zakopane przypomniało ostatnio 
twórczość Anny Górskiej, honoru-
jąc ją dwoma wystawami w Centrum 
Edukacyjnym Tatrzańskiego Parku 
Narodowego oraz w  Miejskiej Gale-
rii Sztuki. Ta druga, pod znamiennym 
tytułem „Pasja życia”, ukazała ogrom 
i  bogactwo twórczości Górskiej. Za-
prezentowano nie tylko jej projekty 
architektoniczne i  zdjęcia z  ich reali-
zacji, ale również meble, kute ozdoby, 
biżuterię, szkice i rysunki o charakte-
rze artystycznym – pokazano artystkę 
pełną pasji tworzenia.

Urszula  
Kozakowska Zaucha

W 2013 r. Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie wydało książkę 
Josepha Rykwerta Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast. Jest to 

polskojęzyczna, zaktualizowana wersja publikacji jednego z najwybitniejszych 
krytyków architektury, która w języku angielskim ukazała się w 2000 r. pod 
tytułem The Seduction of Place. 

Dyrektor MCK prof. Jacek Purchla określa Josepha Rykwerta jako klasyka 
światowej „urbanologii” i przedstawiciela nurtu angielskiej myśli o fenome-
nie miasta jako o fascynującym wyzwaniu intelektualnym. Rykwert, który uro-
dził się w 1926 r. w Polsce, w 1939 wyjechał do Anglii. Wykła-
dał na kilku znanych uniwersytetach, opublikował wiele ksią-
żek. W ubiegłym roku został odznaczony Złotym Medalem Kró-
lewskim przez Royal Institute of British Architects.

Pokusa miejsca… utrzymana jest w konwencji historycznej 
wyprawy. Podróż tę zaczynamy od „polis” w starożytnej Gre-
cji, skąd przez wędrówkę po dziewiętnastowiecznych miastach 
industrialnych przenosimy się do multikulturowych współcze-
snych metropolii. Reguły, według których kształtowane są 
miasta, Rykwert objaśnia na przykładzie popularnej gry plan-
szowej „Monopoly” i komputerowej gry „SimCity”. Skutkiem 

takiego zarządzania organizmami miejskimi są niefunkcjonalne i źle zapro-
jektowane przestrzenie.

Współczesne miasto, pełne sprzeczności, zamieszkane przez różne gru-
py etniczne, jest według autora atrakcyjne przez swoją różnorodność. Na-
leży jednak pamiętać o potrzebach tych różnych grup mieszkańców, umie-
jętnie zarządzać zasobami miejskimi. Ciekawy jest poruszony przez Rykwer-
ta wątek wpływu nieprzewidywalnych, tragicznych wydarzeń (jak atak terro-
rystyczny na nowojorskie wieże w 2001 r.) na nieodwracalną zmianę układu 

urbanistycznego.
Rykwert rozważa wady i zalety procesu globalizacji, analizu-

je wpływ ekonomii, rynku pracy, procesów gospodarczych i po-
lityki komunikacyjnej na rozwój miast. Porusza wiele zagadnień, 
które mogą stanowić punkt wyjścia do dalszych dyskusji, a przy 
tym, zgodnie z zasadami popularyzacji, nie używa hermetycz-
nego języka. Książka przeznaczona jest więc dla szerokiego krę-
gu odbiorców.

Publikację można nabyć (cena: 51 zł) w księgarni interneto-
wej wydawcy, Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie 
(www.mck.krakow.pl).

PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ MIAST

Spotkanie z książką
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Pod koniec 2011 r. w kolegia-
cie Trójcy Świętej w  Janowie 
Podlaskim (woj. lubelskie) 
zakończono prace przy kon-

serwacji m.in. ołtarza głównego. Ich 
etap realizowany w  2008  r. przyniósł 
niespodziewane odkrycie. Wtedy to 
z drewnianej nastawy wyjęto przezna-
czony do konserwacji monumentalny 
obraz olejny na płótnie, przedstawia-
jący Trójcę Świętą, a na środku ściany 
głównej prezbiterium, w  prześwicie 
ołtarza, ukazało się kolebkowe wgłę-
bienie pokryte polichromią, o  której 
nie było słowa w dokumentach czy li-
teraturze. Przez wiele lat pozostawało 
zasłonięte, a wiedza o nim została za-
pomniana. 

Pojawiło się więc malowidło − ta-
bula rasa, bez atrybucji względem au-
torstwa, datowania, przyczyn powsta-
nia czy osoby fundatora. Na pierw-
szy rzut niewprawnego oka ukazy-
wało postać kobiety w różowej sukni, 
stojącej na wzgórzu i spoglądającej na 
znajdujący się za nią krzyż. Asystowa-
ły jej trzy uskrzydlone putta, w dali za 
wzgórzem roztaczał się słabo widocz-
ny krajobraz. 

Polichromia o  wymiarach oko-
ło 4,5 m wysokości i  3,5 m szeroko-
ści była bardzo zabrudzona, pokryta 
pajęczynami, kurzem oraz zniszczo-
na przez liczne zadrapania i  zachla-
pania farbą, które mogły powstać np. 
podczas odnawiania wnętrz świątyni 
w ciągu prawie trzystu lat jej istnienia. 

Dzieło to miało zostać wstępnie 
oczyszczone i zabezpieczone oraz po-
nownie zakryte zaraz po zakończe-
niu konserwacji obrazu na płótnie 
oraz ołtarza głównego. Zbieg pew-
nych okoliczności sprawił jednak, 
że poddane zostało kompleksowej 

konserwacji (prace wykonała autor-
ka niniejszego artykułu, wówczas stu-
dentka Wydziału Konserwacji i  Re-
stauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie, w ramach dy-
plomu magisterskiego, a promotora-
mi byli prof. dr hab. Andrzej Mazur 
oraz dr Marcin Zgliński). Oprócz za-
biegów konserwatorsko-restaurator-
skich przeprowadzone zostały analizy 
chemiczne oraz kwerenda archiwalna. 

Polichromia w Janowie Podlaskim 
stanowi bardzo ciekawy przykład do-
brej klasy kompozycji barokowej 
z  XVIII w., bardzo dobrze zachowa-
nej, szczególnie na tle innych przykła-
dów dzieł z  tego okresu. Datowanie 
malowidła może być dokładniej okre-
ślone na podstawie ram czasowych 
− początku budowy świątyni Trójcy 
Świętej po 1714 r. oraz pierwszej kon-
sekracji nowo powstałej kolegiaty, tj. 
30 listopada 1735  r. Ale skąd w  nie-
wielkim, cichym miasteczku taka zna-
komita sztuka?

Dzieje Janowa Podlaskiego są ści-
śle związane z  historią Kościoła ka-
tolickiego i  biskupstw łuckiego lub 
brzesko-łuckiego, a potem pod-
laskiego. Diecezja łucka powstała 
w 1358 r., obejmowała ogromne tere-
ny Bracławszczyzny, Wołynia i  Pod-
lasia (woj. brzeskie i podlaskie). Roz-
ległe, dziesiąte co do majątku wśród 
biskupstw, nie było więc zbyt boga-
te. Pierwotnie dzielono je na dwa ofi-
cjalaty, a później dwa archidiakonaty: 
łucki (obejmujący Wołyń) i  brzeski, 
który miał siedzibę właśnie w Janowie 
Podlaskim. Janów, zwany Biskupim, 
stał się więc drugą stolicą diecezji łuc-
kiej, a w XVI w. główną z czterech re-
zydencji i de facto pierwszą z  siedzib 
biskupów.

Nieznane osiemnastowieczne 
malowidło ścienne

................................................................................................................................................

1 | Część centralna polichromii przed pracami 
konserwatorskimi

2 | Etap prac konserwatorskich – punktowanie 
ubytków warstwy malarskiej

3 | Widok na część centralną ołtarza 
po zakończeniu prac konserwatorskich
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Wpływ na popularność miejsco-
wości w XVIII w. miało z pewnością 
dużo bardziej korzystne położenie 
geograficzne niż w  przypadku Łuc-
ka, a także zniszczenia poczynione na 
Wołyniu przez Tatarów i  powtarza-
jące się tam w  XVII stuleciu epide-
mie oraz ciągłe wówczas spory religij-
ne. Janów leżał w centrum ówczesne-
go kraju, z dala od pełnego konfliktów 
i wojen Wołynia, tylko około 180 km 
od Warszawy. Znacznie bliżej też było 
stąd do któregokolwiek z  ważnych 
ośrodków Kościoła katolickiego Rze-
czypospolitej, tj. Płocka czy Gniezna. 
Ponadto klucz janowski wraz ze znaj-
dującą się tu rezydencją − zamkiem 
biskupów otaczały ziemie znamieni-
tych i wpływowych rodów.

Czas powstania świątyni janow-
skiej, czyli w  przybliżeniu pierwsza 
tercja XVIII w., obejmował wzmo-
żoną działalność odbudowy kościo-
łów, zniszczonych podczas „potopu” 
szwedzkiego oraz w zawierusze wojny 
północnej. Poza samą materią, odra-
dzały się również kult i  sztuka, czego 
wyrazem były m.in. dość częste wów-
czas uroczystości koronacji wizerun-
ków maryjnych.

Także w  Janowie, na miejscu 
dwóch wcześniejszych drewnia-
nych kościołów pod tym samym we-
zwaniem, powstała murowana świą-
tynia, od razu w  randze kolegiaty. 

Kilku duchownych obejmowało 
w  tym okresie tron biskupi, jednak 
najważniejsi dla powstania później-
szej katedry i  jej wyposażenia to bp 
Stefan Bogusław Rupniewski oraz bp 
Franciszek Antoni Kobielski, obydwaj 
dobrze wykształceni, światli, uzna-
ni propagatorzy kultu maryjnego. 
W 1721 r. bp Rupniewski objął obo-
wiązki ordynata łuckiego. Wówczas 
dokończono tworzenie murów i przy-
krycie budowli dachem, a trójnawo-
wa bazylika została częściowo wypo-
sażona w ołtarz główny i cztery mniej-
sze ołtarze boczne. Mimo znacznych 

zasług dla powstania kolegiaty, bi-
skup nie miał zaszczytu przed śmier-
cią (1731 r.) dokonać jej konsekra-
cji. Tego obowiązku dopełnił bp Jan 
Aleksander Lipski i niemal w tym sa-
mym czasie objął tron biskupi w Kra-
kowie. Kolejnym ordynariuszem die-
cezji był bp Kobielski (1739-1755). 
Za jego czasów wyposażenie świąty-
ni zostało znacznie wzbogacone ko-
lejnymi czterema bocznymi ołtarza-
mi, stallami, organami, cyklem dwu-
nastu obrazów Męczeństwa Aposto-
łów. W 1746 r. bp Kobielski ponow-
nie ogłosił z ambony utworzenie w Ja-
nowie kolegiaty przy nowo wybudo-
wanym i  konsekrowanym kościele 
Trójcy Świętej.

Do tego czasu malowidło musia-
ło już istnieć, a jego powstanie wy-
daje się łączyć z osobą bpa Rupniew-
skiego, który jako konwertyta − od 
dzieciństwa wychowywany w  duchu 
protestantyzmu − w  młodości prze-
szedł na katolicyzm i  później szcze-
gólnie wspierał kult maryjny. Janow-
ska polichromia bez wątpienia ukazu-
je Marię w typie Mater Dolorosa, a nie 
jak przed przystąpieniem do prac są-
dzono − Marię Magdalenę. Moment 
ukrzyżowania jest przedstawiony 
symbolicznie przez zawieszoną na łą-
czeniu belek krzyża, dość schematycz-
nie namalowaną, czerwoną koronę 
cierniową. Głównym tematem sceny 
jest Matka Boża Bolesna. Niewiele tu 
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atrybutów, a te ukazane w rę-
kach puttów nie zachowały 
się. Przypuszcza się, że były to 
okrągłe lub owalne lustro albo 
wieniec z  róż oraz trąba lub 
podobny instrument. W  tle 
pejzażu widoczne są dość za-
gadkowe ostre kształty, koja-
rzące się z loretańskim wezwa-
niem maryjnym „wieży z  ko-
ści słoniowej”. Nie odnalezio-
no jednak dotychczas analo-
gii dla tych elementów przed-
stawienia. 

Przypuszczano też, że ma-
lowidło stanowiło część głów-
ną iluzjonistycznej nastawy 
ołtarzowej, stworzonej np. na 
wzór krakowskiego prezbi-
terium kościoła pijarów. Ba-
dania sondażowe na ścianie 
głównej prezbiterium wraz 
z  analizą form samego malo-
widła wykluczyły jednak ist-
nienie polichromii na ca-
łej powierzchni ściany głów-
nej. Zachowana kompozy-
cja w swoim obecnym kształ-
cie wydaje się całością, ele-
mentem realnej, drewnianej 
nastawy ołtarzowej. Założe-
nie to idealnie wpisuje się w baroko-
we tendencje łączenia różnych dzie-
dzin sztuk w  jednej realizacji. Tutaj 
współgrają drewniana snycerka ołta-
rza i rzeźb, malowidło ścienne, znaj-
dujące się na miejscu obrazu zwykle 
na płótnie oraz gra przestrzeni na-
stawy ołtarzowej, architektury, czy-
li półkolistej niszy w ścianie głównej 
oraz iluzji kolejnych trzech planów 
kompozycji malarskiej.

Proporcje postaci Marii współgra-
ją z kompozycją i udrapowaniem szat 
drewnianych rzeźb ołtarzowych św. 
św. Piotra i Pawła oraz biskupów Sta-
nisława i Wojciecha, znajdujących się 
po bokach nastawy. Polichromia jest 
niedomalowana w miejscu niedostęp-
nym dla wzroku widza, które pozo-
staje zasłonięte przez tabernakulum. 
Ugrowa rama okalająca kompozycję 
prostym światłocieniem imituje for-
my i  kształt realnej pozłacanej ramy 
światła nastawy ołtarzowej. A  samo 
malowidło obserwowane z  każdej 

strony prezbiterium dokładnie wypeł-
nia przestrzeń prześwitu pola głów-
nego ołtarza. Postać Marii malowana 
jest szybko, dość schematycznie, z za-
chowaniem wydłużonych proporcji 
i  świadomością skrótów perspekty-
wicznych. Jedną z  wielu ciekawostek 
jest fakt, że malowidło „wychodzi” 
na ścianę na około 20 cm wokół ni-
szy, tak że ramię poziome krzyża znaj-
duje się ponad wgłębieniem, a mimo 
to można podziwiać całość i  ciągłość 
kompozycji z  dołu, z  różnych miejsc 
prezbiterium i  całej świątyni bez dy-
sonansu.

Dokumenty dotyczące janowskiej 
kolegiaty zaginęły, zostały zniszczo-
ne prawdopodobnie podczas pierw-
szej wojny światowej. Znacznie utrud-
niło to poszukiwania i  próby atrybu-
cji. Autor dzieła dotychczas nie został 
określony. Być może był on w  jakiś 
sposób związany z  rodami możnych 
tych terenów. Wśród rodzin bardzo 
aktywnych politycznie zamieszkiwali 

nieopodal Radziwiłłowie, Sa-
piehowie, Illiniczowie, Czar-
toryscy. Wszyscy fundowa-
li kolejne założenia pałaco-
we, świątynie, miasta, mieli 
swoje fabryki, artystów i  rze-
mieślników, którzy pracowa-
li dla nich w sposób ciągły lub 
na konkretne zlecenie. Wśród 
kilku poszlak i daleko idących 
powiązań z  istniejącymi dzie-
łami nie zdecydowano się na 
jednoznaczne wyznaczenie 
warsztatu czy kręgu.

Analizy chemiczne i  styli-
styczne dzieła wykazały zasto-
sowanie popularnej technolo-
gii, znanej od starożytności. 
Nie jest to fresk, lecz malowi-
dło najprawdopodobniej tem-
perowe, wykonane na suchym 
(tj. uprzednio związanym) 
tynku. Do farb użyto bardzo 
popularnych pigmentów: żół-

tych, zielonych i  czerwonych glinek, 
niebieskiej smalty, czerni z sadzy, któ-
re mieszano ze spoiwem emulsyjnym. 
Badania nie dały więc informacji cha-
rakterystycznych dla jakiegoś artysty 
lub warsztatu.

Zabiegi, badania, kwerendy i opra-
cowywanie dokumentacji trwały łącz-
nie dwa lata, a ich efekt można było 
podziwiać jeszcze do jesieni 2013  r. 
Przez ten czas obraz ołtarzowy przed-
stawiający Trójcę Świętą (sygnowa-
ny J. Czarnowski, 1851) również po 
konserwacji był zawieszony na prawej 
ścianie bocznej prezbiterium kolegia-
ty. Malowidło ścienne decyzją para-
fii zostało zakryte na kolejne długie 
lata, być może dlatego, że wydawało 
się mniej wartościowe niż obraz olej-
ny, a przede wszystkim, ponieważ te-
mat przedstawienia nie odpowiadał 
wezwaniu kolegiaty.

Marta Katarzyna  
Zaborowska

4 | Widok światła ołtarza po pracach 
konserwatorskich

(zdjęcia: Marta Katarzyna Zaborowska) 
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Drzeworyty ludowe, a  w 
szczególności klocki do 
ich odbijania to zabyt-
ki, które rzadko napo-

tkać możemy w  muzealnych czy pry-
watnych zbiorach. Niewiele ich prze-
trwało do naszych czasów, zarówno 
ze względu na sposób ich użytkowa-
nia, jak i  stosunkowo późne zaintere-
sowanie tym zjawiskiem sztuki w krę-
gach kolekcjonerskich, artystycznych 

i  naukowych. Wykonane techniką 
drzeworytniczą popularne „święte ob-
razy” odciśnięte były zwykle na  pa-
pierze. Naklejano je bezpośrednio na 
ściany w  chłopskich izbach lub opra-
wiano w  proste ramki i  zawieszano 
w  świętym kącie. Tam po pewnym 
czasie, pod wpływem wilgoci, dymu, 
upstrzone przez muchy, ulegały znisz-
czeniu. Wtedy zastępowano je nowy-
mi, a stare zwykle palono – nie godziło 

się przecież świętego wizerunku wy-
rzucić! Niekiedy litościwa ręka chro-
niła zniszczony wizerunek, umieszcza-
jąc go w oprawie nowo nabytego obra-
zu. Trudno dziś orzec, czy z sentymen-
tu do pamiątki po ojcach, czy z wiary, 
że święty patron z  obrazka nadal ota-
czał będzie domowników swą opie-
ką, czy z  prozaicznych względów: pa-
pier choć zniszczony, mógł nadal słu-
żyć jako wzmocnienie pleców obrazu. 

..........................................................................................................................................

Drzeworyty ludowe 
z kolekcji Józefa 
Gwalberta Pawlikowskiego

............................. 

1 | Drzeworyt 
„Matka Boska 
Odporyszowska”

2 | Drzeworyt 
„Matka Boska 
Rzeszowska”1 2
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Zapomniane często, wydobyte 
z czeluści oprawy drzeworyty mia-
ły po latach szansę trafić do muze-
alnych czy prywatnych zbiorów.

Prekursorzy wśród kolekcjo-
nerów ludowych drzeworytów 
zwrócili na nie uwagę w pierwszej 
połowie XIX w., kiedy działały 
jeszcze ostatnie warsztaty. W tym 
czasie jednak drzeworyty stop-
niowo wypierane były przez ma-
larstwo na szkle lub obrazy dru-
kowane masowo w nowych tech-
nikach graficznych, takich jak li-
tografie, później chromolitogra-
fie. W  gronie najstarszych zbie-
raczy odnajdujemy Ambrożego 
Grabowskiego, Józefa Ignacego 
Kraszewskiego oraz Józefa Gwal-
berta Pawlikowskiego. Pierwszy 
z nich, krakowski księgarz i anty-
kwariusz, nie tylko je gromadził, 
ale także opublikował wzmian-
kę o nich w 1841 r. w Ojczystych 
spominkach…, wymieniając nawet 
z  nazwiska dwóch drzeworytni-
ków z  Bobrka. Niestety, zbiory 
Grabowskiego zostały rozproszo-
ne przez spadkobierców. Drze-
woryty odnalezione przez Kra-
szewskiego przechowywane są 
dzisiaj w  Muzeum Narodowym 
w Warszawie.

Od lat trzydziestych do po-
czątku lat pięćdziesiątych XIX w. 
ludowe drzeworyty zbierane były 
również przez Józefa Gwalber-
ta Pawlikowskiego (1793-1852), 
bibliofila oraz kolekcjonera nu-
mizmatów i dzieł sztuk plastycz-
nych. Gromadząc w  swojej po-
siadłości w Medyce, a od 1849 r. 
we Lwowie „starożytności ojczy-
ste” skierował uwagę także na nie-
docenianą przez jemu współcze-
snych twórczość ludowych i pro-
wincjonalnych artystów, zalicza-
jąc ją tym samym do elementów dzie-
dzictwa narodowego, co na owe cza-
sy nie było jeszcze oczywistą tenden-
cją. O tej części kolekcji w 1857 r. tak 
pisał historyk i  bibliotekarz Henryk 
Schmidt: „Piękności rylca i wykończe-
nia dostrzeżesz tu mało, a bohoma-
zów tu więcej niż we wszystkich od-
działach razem. Do tego rzędu należą 

szczególniej drzeworyty czy ksylografy 
deseczkowe, utwory zwykle przemysłu 
małomiejskiego, gdzie ani rysunku ani 
cieniowania, ani zresztą najmniej-
szego nie widać pojęcia o sztuce, gdzie 
postacie dziwnie potworne, a kolo-
ryt jaskrawy i krzyczący, czem właści-
wie kupującym imponowano. Patrząc 
na nie trudno pojąć, jak lud mógł 

w  nich oglądać odwzory jakiej-
kolwiek świętości” (H.  Schmidt, 
O zbiorach naukowych i artystycz-
nych ś.  p.  Gwalberta Pawlikow-
skiego znajdujących się we Lwowie, 
„Czas”, nr 151 z 7 lipca nr 1857 r., 
s.  2). Trzeba było czekać dopie-
ro na wiek XX, by ta dziedzi-
na twórczości ludowej przykuła 
większą uwagę badaczy i artystów 
oraz by dostrzeżono jej artystycz-
ne walory.

Tworząc swój zbiór, Pawli-
kowski zatrudniał m.in. Kajetana 
Wincentego Kielisińskiego (1810- 
-1849), rysownika i  rytownika. 
Od 1834 do 1838  r. pracował on 
w  Medyce, opiekując się zbiora-
mi, a później współpracował z ko-
lekcjonerem, gromadząc dla niego 
eksponaty także w  czasie swoich 
wędrówek po kraju. Z  korespon-
dencji Kielisińskiego z  Pawlikow-
skim, przechowywanej w  Naro-
dowej Naukowej Bibliotece Ukra-
iny im. W. Stefanyka we Lwowie, 
wyłania się obraz często zdespero-
wanego zbieracza, który świado-
my upływu czasu próbuje ocalić to 
wszystko, co jest świadectwem kul-
tury minionej epoki. W liście z 16 
stycznia 1833 r. pisze: „Ja łażę mię-
dzy żydami, po szynkowniach nawet 
zbieram i zbieram, już tak mam 40 
sztuk polskich, są to drobiazgi ale 
polskie – oh czmużem nie bogaty, 
tyle tu jest rzeczy do nabycia”. Mie-
siąc później relacjonuje: „Jestem tu 
w mieyscach ciekawych i obfity plon 
obiecujących – Częstochowa, Gidle, 
Przyrów, święte owe miyjsca polskie 
są naokoło mnie; zacznę ie zwie-
dzać, szperać, rabować, rysować” 
(Listy K.  Kielisińskiego do Gwal-
berta Pawlikowskiego 1833-1844, 
Narodowa Naukowa Biblioteka 
Ukrainy im. W. Stefanyka we Lwo-

wie, nr inw. Pawl. 567/7, k. 6 i 10).
Zasadnicza część kolekcji ludo-

wych grafik zebrana została najpraw-
dopodobniej do 1841 r. Wskazuje na 
to artykuł Kielisińskiego opublikowa-
ny w  poznańskim „Orędowniku Na-
ukowym”, w  którym zamieszcza in-
formacje o zbiorach Józefa Gwalberta 
Pawlikowskiego. W jego zakończeniu 
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podaje: „Oprócz zaś tych wszystkich od-
działów, są jeszcze dwie teki, w które się 
złożyły obrazy patronów Polski, obra-
zy cudowne po różnych miejscach kra-
ju czczone. Znajdą się tu obok pięknych 
sztychów, owe odpustowe na zdobienie 
wiejskich chatek przeznaczone drzewo-
ryty, owe płody Sagańskiego, kalwaryj-
skie i  częstochowskie utwory” (Kajetan 
Kielisiński, Kilka słów o  ważniejszych 
zbiorach przedmiotów sztuki w  Polsce, 
a mianowicie o  zbiorach rycin, „Orę-
downik Naukowy”, nr 1, 1840-1841, 
s. 11). Autor zmarły w  młodym wie-
ku nie zdążył bliżej zająć się zgroma-
dzonymi grafikami. Przez wiele na-
stępnych dekad niewiele odnajduje-
my już wzmianek na ich temat. Nie 
powinno to dziwić. Dopiero przełom 
XIX i XX w. i lata późniejsze skierują 
szerzej uwagę badaczy, kolekcjonerów 
i artystów na sztukę ludową, w tym na 
drzeworyty. Pojawią się pierwsze arty-
kuły i  opracowania naukowe, bazują-
ce wówczas na niewielkiej liczbie za-
chowanych obiektów. Nieoceniony 
okaże się zbiór zgromadzony przez 
Pawlikowskiego, który w 1921 r. jego 
wnuk Jan przekazał do  Zakładu Na-
rodowego im. Ossolińskich we Lwo-
wie. Z  jego zasobów korzystać będą 
m.in. Władysław Skoczylas i  Ksawe-
ry Piwocki.

W 1940 r., po wkroczeniu wojsk 
radzieckich do Lwowa Zakład Na-
rodowy im. Ossolińskich stał się filią 
Akademii Nauk ZSRR, a jego zbio-
ry znacjonalizowano. W  czasie oku-
pacji niemieckiej Ossolineum zosta-
ło włączone do struktur niemieckiej 
Staatsbibliothek Lemberg. Po wycofa-
niu się Niemców pozostałe we Lwowie 
zbiory weszły w skład Biblioteki Aka-
demii Nauk USRR, która po rozpa-
dzie ZSRR przemianowana została na 
Lwowską Narodową Naukową Biblio-
tekę Ukrainy im. Wasyla Stefanyka.

W 2012  r. kustosze Muzeum Et-
nograficznego w  Krakowie, prowa-
dzący od kilku lat badania nad ludo-
wym drzeworytnictwem, rozpoczęli 
poszukiwania kolekcji Pawlikowskie-
go, do której dostęp od zakończenia 
drugiej wojny światowej przez dzie-
sięciolecia nie był możliwy. Zacho-
dziło pytanie, czy odbitki przetrwa-
ły dziejowe zawirowania. Jeżeli tak, to 
w  jakim stanie. Ze 143 drzeworytów 
odnaleźli aż 140. Wszystkie zacho-
wały się w  stosunkowo dobrej kon-
dycji. Pochodzą one z  działających 
w  XVIII i  XIX  w. warsztatów ludo-
wych i  prowincjonalnych z  różnych 
regionów Polski. W kolekcji znajdują 
się obiekty często o unikatowej tema-
tyce i  formie. Ciekawą serię stanowią 

przedstawienia maryjne i  chrystolo-
giczne, wzorowane na cudownych wi-
zerunkach z  sanktuariów. Są to przy-
kłady pochodzące z  ośrodków pątni-
czych o  randze ogólnopolskiej (Czę-
stochowa, Gidle, Kalwaria Zebrzy-
dowska), jak i  o  znaczeniu lokal-
nym (Dzików, Odporyszów, Mło-
dzawy, Kobylany, Kalwaria Pacław-
ska). Na szczególną uwagę zasługu-
ją rzadkie kompozycje o  dużych roz-
miarach (około 70 x 60 cm), składają-
ce się ze sklejonych odbitek, wykona-
nych z kilku desek. Cechuje je często 
rozbudowana narracja, ciekawa orna-
mentyka. Część drzeworytów jest sy-
gnowana i  datowana, co może być 
szczególnie istotne w  badaniach nad 
nieznanymi warsztatami drzeworyt-
niczymi.

W 2013  r. wszystkie odnalezio-
ne grafiki zostały zinwentaryzowane 
i opracowane oraz udostępnione onli-
ne w  bazie danych Wirtualnego Mu-
zeum Drzeworytów Ludowych (zob. 
też: www.spotkania-z-zabytkami.pl). 
We wrześniu bieżącego roku plano-
wana jest w  Muzeum Etnograficz-
nym w  Krakowie wystawa, która po 
raz pierwszy zaprezentuje tę niezwy-
kłą kolekcję.

Beata Skoczeń-Marchewka

5 6

3 | Drzeworyt 
„Chrystus 
ukazujący ranę 
boku”

4 | Drzeworyt 
„Modlitwa 
przeciwko 
morowemu 
powietrzu”

5 | Drzeworyt 
„Święta Apolonia”

6 | Drzeworyt 
„Święty Izydor 
Oracz”

(wszystkie 
drzeworyty wykonane 
zostały w latach 
1801-1841 i znajdują 
się w zbiorach 
Narodowej Naukowej 
Biblioteki Ukrainy 
im. W. Stefanyka 
we Lwowie; zdjęcia 
– Jurij Merduch) 

............................
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W 2013 r. obchodziło ju-
bileusz 50-lecia Mu-
zeum Zbrojowni na 
Zamku w  Liwie. Mu-

zeum to mieści się w zespole zabytko-
wym obejmującym zachowane frag-
menty gotyckiego zamku książąt ma-
zowieckich oraz barokowy dwór − 
dawną kancelarię starosty liwskiego, 
położonym na skraju wsi w malowni-
czej dolinie rzeki Liwiec. 

Początki zamku sięgają przełomu 
XIV i  XV w., kiedy to murator Mi-
kołaj rozpoczął budowę zamku muro-
wanego na sztucznej wyspie, otoczo-
nej bagnami Liwca − granicznej rze-
ki Mazowsza i  Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Podczas regencji (1503- 
-1518) księżnej Anny, wdowy po 
Konradzie III Rudym, wobec licz-
nych zagrożeń wojennych warow-
nia została znacznie wzmocniona 

poprzez podwyższenie murów i prze-
budowę baszty z  wjazdem do zamku 
na wieżę bramną.

Po inkorporacji Mazowsza do 
Korony w  1526  r. jedynie zamek 
w  Liwie wraz z  miastem i  przyna-
leżnymi wsiami został przydzielony 
przez Zygmunta I Starego księżnicz-
ce Annie, co spowodowało, że jeszcze 
do 1537  r. był to ostatni fragment 
księstwa mazowieckiego pozostają-
cy w  rękach dynastii piastowskiej. 
W  latach 1547-1556 Liw stanowił 
własność królowej Bony Sforzy, któ-
ra zleciła podwyższenie wieży o dwa 
piętra. Oryginalnym, nigdzie indziej 
w  Polsce niespotykanym elementem 
układu przestrzennego zamku był 
tzw. przygródek. Budynki przygród-
ka postawione w całości lub częścio-
wo na palach wzdłuż drewnianego 

..........................................................................

50 lat Muzeum Zbrojowni 
na Zamku w Liwie

Z WIZYTĄ W MUZEUM

............................................................................... 

1 | Feliks Brzozowski, „Ruiny zamku w Liwie”, 
ilustracja z książki Dawne i nowe pamiątki, 
wydanej przez Karola R. Leszczyńskiego w 1913 r.

2 | Ruiny zamku w Liwie na początku XX w., 
ilustracja z książki Dawne…
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pomostu prowadzącego z  miasta do 
zamku to obiekty o  charakterze mi-
litarnym (dwie bramy, prochownia), 
administracyjnym (dom posiedzeń 
sądów ziemi liwskiej, domek pisa-
rza), gospodarczym (kuźnia, kuch-
nie, składy żywności, stajnie, młyn) 
i  socjalnym (rodzaj werandy i  szpi-
talik). Z  zamku przechodziło się na 
podłużny rynek miejski, rozłożo-
ny wzdłuż ul. Nowomiejskiej – frag-
mentu Wielkiego Gościńca Litew-
skiego, jednego z  najważniejszych 
szlaków Rzeczypospolitej łączącego 
Warszawę z Wilnem. Do lat siedem-
dziesiątych XVII  w. istniały obok 
siebie dwa miasta: Liw Stary (pra-
wa miejskie przed 1421 r.) oraz Liw 
Nowy (1446 r.). Wojny szwedzkie, 
pożary i epidemie spowodowały jego 
stopniowy upadek zakończony ode-
braniem praw miejskich w 1869 r. 

Brak dbałości o  fortyfikacje ze-
mścił się podczas najazdów szwedz-
kich: w  czasie „potopu” szwedzkie-
go w  1656  r. i  podczas wojny pół-
nocnej (1703 r.), po których zamek 
spalony dwukrotnie przez najeźdź-
ców całkowicie stracił walory obron-
ne. Przetrwał w  mocno zubożonej 
formie, pełniąc funkcję siedziby sta-
rostwa i  sądu ziemi liwskiej. Dla po-
mieszczenia tych urzędów zbudowa-
ny został w  1782  r. jednokondygna-
cyjny, dwutraktowy murowany dwór 
barokowy z wystawką zwieńczoną fa-
listym szczytem. Wieżę bramną przy-
stosowano do pełnienia funkcji archi-
wum, w którym przechowywano pra-
wie 500 ksiąg zawierających akta zie-
mi liwskiej. Archiwum to przenie-
siono następnie do Siedlec po poża-
rze dworu w połowie XIX w. i od tej 
pory ruiny służyły miejscowej ludno-
ści jako kamieniołom. 

Po 1918  r. ruiny zamku zostały 
upaństwowione. Niezwykła historia 
związana z  jego odbudową rozegrała 

się w  Liwie w  czasie drugiej wojny 
światowej. W 1942 r. niemieckie wła-
dze okupacyjne rozpoczęły rozbiór-
kę ruin, aby pozyskać budulec na po-
wstający w  pobliskiej Treblince obóz 
zagłady. Wówczas wkroczył do ak-
cji Otto Warpechowski. Ten młody 
polski archeolog prowadzący w okre-
sie międzywojennym wykopali-
ska w  okolicach Węgrowa i  Sokoło-
wa Podlaskiego brawurowo przeko-
nał starostę Ernsta Gramssa, że zamek 

w  Liwie zbudowali Krzyżacy (!), co 
spowodowało zaniechanie planów 
rozbiórkowych i rozpoczęcie odbudo-
wy polskiej warowni na koszt Trzeciej 
Rzeszy. 

Renowacja zabytku ukończona 
została dopiero w  1961  r. Kilka lat 
trwały próby określenia charakteru 
działania placówki oscylującej po-
między wiejskim ośrodkiem kultu-
ry a muzeum etnograficznym. Osta-
tecznie w 1963 r. powstało Muzeum 

4

3

3 | Zamek i przygródek w Liwie około 
1570 r., opracowanie komputerowe Wojciecha 
Florczykiewicza

4 | Zamek w Liwie w drugiej połowie XVI w., 
opracowanie komputerowe Wojciecha 
Florczykiewicza
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Zbrojownia na Zamku w  Liwie, 
głównie dzięki przekazaniu w 1963 r. 
przez Muzeum Historyczne Mia-
sta Krakowa około 200 egzemplarzy 
zabytkowej broni. Dzięki kolejnym 
darom, zakupom i  depozytom mu-
zeum liwskie stało się jednym z więk-
szych arsenałów broni zabytkowej 
w  Polsce. Na jego kolekcję składają 
się militaria z XVI-XX w.: broń pal-
na, broń biała (w tym duża kolekcja 
bagnetów), broń drzewcowa (hala-
bardy, lance, partyzany), uzbrojenie 
ochronne (zbroje płytowe, kolczu-
gi i hełmy), umundurowanie, ordery 
i odznaczenia, plany i mapy wojsko-
we, artyleria (lufy dział polowych, 
wiwatówki, amunicja) oraz obiekty 
archeologiczne. W  muzeum oglądać 
można także zabytkowe meble, tka-
niny, numizmaty i grafikę, m.in. Ste-
fano della Belli, Eryka J. Dahlberga, 
Jana Feliksa Piwarskiego. Galerię ma-
larstwa tworzą portrety sarmackie, 
wizerunki wodzów, dzieła o  tematy-
ce batalistycznej i myśliwskiej, autor-
stwa m.in. Tadeusza Ajdukiewicza, 
Leona Kaplińskiego, Jerzego i  Woj-
ciecha Kossaków.

Zespół zamkowy wskutek wa-
dliwie przeprowadzonej odbudo-
wy już od początku lat sześćdziesią-
tych XX  w. ulegał postępującej de-
strukcji. Ucierpiał zwłaszcza dwo-
rek barokowy, w którym przez 40 lat 
osiadały fundamenty, co na począt-
ku XXI w. zagroziło istnieniu obiek-
tu. W  latach 2005-2013 przeprowa-
dzone zostały podstawowe remon-
ty, m.in. wzmocniono fundamenty 
dworu metodą mikropali, zapobie-
gając katastrofie budowlanej. W  na-
stępnych latach wymieniono pokry-
cie dachów dworku i  wieży, wszyst-
kie instalacje, podłogi oraz stolarkę 
okienną i  drzwiową, ocieplono stro-
py, wzmocniono konstrukcję ścian 
metodą Helifix; odnowione zostały 
wnętrza i elewacje.

Muzeum Zbrojownia na Zamku 
w Liwie na stałe wpisało się w krajo-
braz kulturalny woj. mazowieckiego 

5 | 6 | 7 | Widok zamku po renowacji, 2013 r.
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jako miejsce wystaw plastycznych, 
koncertów, konferencji naukowych 
oraz imprez plenerowych. Ma tu 
też swoją siedzibę Bractwo Rycer-
skie Ziemi Mazowieckiej i  Podla-
skiej − gospodarze znanego szero-
ko w kraju Ogólnopolskiego Turnie-
ju Rycerskiego „O Pierścień Księżnej 
Anny”. Interesującą  formą prezenta-
cji historii jest Festyn Archeologicz-
ny. Muzeum jest także ośrodkiem 
naukowym skupiającym historyków 

wydających „Rocznik Liwski”, 
w  którym publikowane są materia-
ły i  opracowania dotyczące historii 
pogranicza mazowiecko-podlaskie-
go. W  2013 r., w  uznaniu „wybit-
nych zasług dla województwa mazo-
wieckiego” Muzeum Zbrojownia na 
Zamku w Liwie zostało odznaczone 
przez marszałka województwa Ada-
ma Struzika medalem „Pro Masovia”. 

Roman Postek

Muzeum Narodowe we Wrocławiu – w ślad za wydanymi w 2012 r. trzema 
katalogami zbiorów: malarstwa niemieckiego, krajów romańskich i Euro-

py Środkowej, nagrodzonymi Sybillą – w ubiegłym roku opublikowało katalog 
Malarstwo polskie od baroku do modernizmu. Autorzy publikacji: Ewa Housz-
ka i Piotr Łukaszewicz ze znakomitym rezultatem wykonali 
niełatwe zadanie uporządkowania bogatej kolekcji. 

Dwa poprzednie katalogi zbiorów malarstwa polskiego 
we wrocławskim Muzeum Narodowym ukazały się  w 1967 
i 1992 r. Najnowszy obejmuje wszystkie obrazy olejne, tem-
pery, akwarele, gwasze i pastele. Pominięto kilka depozytów 
osób prywatnych, a te, które stanowią integralną całość, zosta-
ną opracowane oddzielnie. Prace artystów współczesnych opu-
blikowane zostały w 2000 r. w zbiorze Sztuka polska XX wieku. 

W katalogu zaprezentowano 751 obrazów. Najpierw 
w porządku alfabetycznym nazwisk malarzy przedstawiono 
dzieła o ustalonej atrybucji, następnie w porządku chrono-
logicznym – malarzy nieokreślonych. W tej pierwszej gru-
pie znajdują się prace m.in.: Teodora Axentowicza, Marcella 
Bacciarellego, Bernarda Bellotta zw. Canaletto, Olgi Boznań-
skiej, Józefa Brandta, Józefa Chełmońskiego, Juliana Fała-
ta, Wojciecha Gersona, Aleksandra Gierymskiego, Artura Grottgera, Juliusza 
i Wojciecha Kossaków, Jacka Malczewskiego, Jana Matejki, Józefa Mehoffera, 
Władysława Podkowińskiego, Zygmunta Vogla czy Leona Wyczółkowskiego.

Autorzy do opisów obrazów dołączyli wykazy pozycji literatury, dzięki któ-
rym można poszerzyć wiedzę o przedstawionych dziełach. Zawarto tu zarów-
no publikacje książkowe, jak i artykuły w czasopismach i katalogi wystaw. 
Odsyłacze do dwóch poprzednio wydanych katalogów malarstwa polskiego 

we wrocławskim muzeum pozwalają na usystematyzowanie 
tych informacji. 

Imponujące są zamieszczone w katalogu indeksy. 
Oprócz indeksu nazwisk i proweniencji (właściciele pry-
watni, antykwariaty, muzea, zbiory, składnice) jest tu rów-
nież, będący rzadkością w tego typu publikacjach, indeks 
ikonograficzny. Zastosowany w nim został podział na mo-
tywy religijne, baśniowe, alegoryczne i symboliczne, au-
toportrety, portrety artystów, portrety mężczyzn, kobiet, 
dzieci i portrety zbiorowe, akty, sceny historyczne i histo-
ryczno-rodzajowe, motywy literackie, krajobrazy, wido-
ki architektury, martwe natury i wnętrza, zwierzęta, typy 
i sceny rodzajowe.

Uwagę zwraca staranna szata graficzna katalogu. 
Wszystkie zamieszczone tu doskonałe jakościowo kolorowe 
reprodukcje wydobywają i podkreślają walory artystyczne 

przedstawionych dzieł malarskich.
Katalog można kupić (cena: 100 zł) bezpośrednio w Muzeum Narodo-

wym we Wrocławiu.

MALARSTWO POLSKIE W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU

Spotkanie z książką

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, ul. S. Batorego 2, 07-100 Węgrów, tel./fax: +48 (25) 792 57 17, e-mail: 
zbrojownia@liw-zamek.pl, www.liw-zamek.pl. Godziny otwarcia muzeum: w sezonie od 1 października do 30 kwietnia 
od wtorku do soboty 10.00-16.00, w niedziele i święta 11.00-16.00. W sezonie od 1 maja do 30 września od wtorku 
do piątku 10.00-16.00, w soboty 10.00-18.00, w niedziele i święta 11.00-18.00.

8 | 9 | Fragmenty 
ekspozycji w Muzeum 
Zbrojowni na Zamku 
w Liwie 

(zdjęcia: 5, 6, 7, 
9 – Roman Postek, 
8 – Dawid Kołodyński) 

...................................
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W Sali „Malarnia” Ga-
lerii Sztuki Polskiej 
XIX  w. w  krakow-
skich Sukiennicach 

odbywa się wystawa „Majolika z Nie-
borowa”, nad którą „Spotkania z  Za-
bytkami” objęły patronat medialny. 

Manufakturę założył książę Mi-
chał Piotr Radziwiłł (1853-1903), 
wpisując się tym samym w  najlep-
sze tradycje mecenatu artystycznego 
i  przemysłowego polskiej magnaterii. 
Książę odkupił Nieborów w  1879  r. 
od swego stryja, Zygmunta, który do-
bra nieborowskie doprowadził do ru-
iny, sprzedał Arkadię, dzieła sztu-
ki, bibliotekę. Michał Piotr, w przeci-
wieństwie do stryja, był dobrym go-
spodarzem i  interesował się rozwo-
jem swych ziem. Książę założył manu-
fakturę w 1881 r., zwiedziwszy wcze-
śniej kilka zagranicznych wytwór-
ni. Produkcję rozpoczęto 9 grud-
nia. Manufaktura początkowo mie-
ściła się w pawilonie obok pałacu, po 
pewnym czasie została przeniesiona 
do budynku dawnego browaru. Ogól-
ny zarząd wytwórni oraz magazyn 
majoliki w  Warszawie, a więc sprawy 

finansowo-handlowe podlegały war-
szawskiemu kupcowi, Ludwikowi 
Zel ttowi. Dyrektorem manufaktury 
został Stanisław Thiele, doświadczony 
i  – jak pisała jego siostra, Melania – 
„zapalenie zamiłowany w swym fachu” 
ceramik, pracujący wcześniej w fabry-
ce Montagnona we francuskim Ne-
vers oraz krótko w Ćmielowie. To on 
przeniósł do Polski technologię wyro-
bu majoliki, od wieków stosowaną we 
Francji czy Włoszech, a w Polsce do-
tąd niespotykaną.

W Nieborowie używano miejsco-
wej gliny zmieszanej z marglem i pia-
skiem, którą przygotowywali oko-
liczni garncarze. Wyroby toczono na 
kole, odlewano w  formach lub lepio-
no z wolnej ręki, a po wyschnięciu wy-
palano w temp. 800-900ºC. Sam pro-
ces wypalania i studzenia trwał około 
półtorej doby, po czym przedmiot za-
nurzano w płynnym szkliwie cynowo- 
-ołowiowym. Wysychając, pokrywa-
ło ono powierzchnię „warstwą nader 
subtelnego proszku”. Po usunięciu nie-
równości można było przystąpić do 
malowania wyrobu, ustawiając go na 
blaciku obrotowym tak, „iżby widoki 

i  ornamentacje na około bez dotknię-
cia ręką przedmiotu malowanego usku-
tecznionemi być mogły” („Świt”, 1884, 
dod. do nr. 6, s. 95). Do malowania 
stosowano farby ceramiczne na ba-
zie tlenków metali, po czym następo-
wał drugi wypał w temp. około 1000- 
-1100ºC. W  ten sposób powstawały 
majoliki o niezwykle charakterystycz-
nym stylu, będącym wypadkową wie-
dzy Thielego i gustu księcia Radziwił-
ła, który z pewnością chciał, by w jego 
manufakturze produkowano cerami-
kę o modnych formach i efektownych 
dekoracjach. Wzorowano ją więc na 

.........................................................................................................................................

Majolika z Nieborowa

................................... 

1 | Popielniczka 
tzw. newerska 
z monogramem księcia 
Michała Radziwiłła, 
będącym sygnaturą 
manufaktury,  
1882-1885

2 | Cache-pôt, 
dekoracja Kazimiery 
Stangenberg (?), 
1882-1885

3 | Cache-pôt, 
po 1889

2

1

3
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wyrobach ówcześnie produkowanych 
w  Nevers, a pośrednio na dawnej ce-
ramice francuskiej, włoskiej, a nawet 
hiszpańsko-mauretańskiej i  tureckiej. 
Z  kolei malatury nawiązywały często 
do wzorów francuskich czy holender-
skich, jednak największe zaintereso-
wanie publiczności zwracały dekora-
cje mające polski charakter. 

Na ceramice z Nieborowa przed-
stawiano wizerunki polskich wład-
ców, znane budowle, herby. Do ulu-
bionych bohaterów należał król Jan 
III Sobieski, co należy wiązać z dwu-
setną rocznicą odsieczy wiedeń-
skiej przypadającą w 1883 r. Wyroby 
z Nieborowa ozdobione są jego por-
tretami, przedstawieniami królew-
skiej rodziny według obrazu Henri 
Gascara, a także wyobrażeniem apo-
teozy Jana III, nawiązującym do ob-
razu Jerzego Eleutera Siemiginow-
skiego, rozpowszechnionego dzięki 

miedziorytowi Charles’a de la Haye. 
W wytwórni zatrudnionych było kil-
kadziesiąt osób, a wśród dekorato-
rów znajdowały się młode kobiety 
– byłe uczennice Klasy Rysunkowej 
Wojciecha Gersona i pracownice za-
kładów malowania na porcelanie, co 
nie było zjawiskiem często spotyka-
nym w tamtych czasach. Wspomniał 
o tym książę Radziwiłł w  liście opu-
blikowanym w  czasopiśmie „Świt”: 
„W tych kilku rzadkich już dzisiaj fa-
brykach majoliki, które zwiedzałem, 
kobiet wcale nie spotkałem. Myślę na-
wet, że nieborowska jest jedyną, któ-
ra je zatrudnia” („Świt”, nr 19, 1884, 
s.  310). Warto dodać, że sam książę 
także projektował nieborowskie ma-
joliki – według jego pomysłu powstał 
np. wielopiętrowy żyrandol, prze-
znaczony na prezent ślubny dla Je-
rzego Fryderyka Radziwiłła z  Nie-
świeża, a także dekoracyjna posadzka 

w  kościele w  Nieborowie ułożona 
z 40 000 płytek.

Wkrótce po rozpoczęciu produk-
cji majoliką z  Nieborowa zaintereso-
wała się prasa – w czasopismach moż-
na natrafić na artykuły poświęcone 
manufakturze i  jej wyrobom, a także 
ich wizerunki. Co więcej, na łamach 
prasy warszawskiej rozgorzała gwał-
towna dyskusja na temat stylu produ-
kowanej majoliki. Jego największym 
krytykiem był Bolesław Prus, twier-
dzący, że wyroby z  Nieborowa mają 
formy „oklepane” i  „staroniemieckie”, 
a barwy „nieosobliwe”, pisarz wzywał 
więc na łamach „Kuriera Warszaw-
skiego” do stworzenia „polskiej odmia-
ny” majoliki, opartej na przykładach 
ludowego garncarstwa. W  sposób 
stonowany wypowiadał się Wojciech 
Gerson, który uznawał, że wyroby 
z Nieborowa mają „wartość niezaprze-
czoną początkowania”, dlatego też na-
leży wspierać manufakturę w jej dzia-
łaniach. Najbardziej pochlebne uwa-
gi wyszły spod pióra Marii Konopnic-
kiej, która jako redaktorka działu lite-
rackiego czasopisma „Świt” musiała 
zwiedzić wystawę majoliki z Nieboro-
wa odbywającą się w czerwcu 1884 r. 
w  sali balowej Hotelu Europejskie-
go. Z  relacji prasowych wiemy więc, 
że zaprezentowano wówczas zarów-
no „rzeczy wykwintne”, m.in. naczynia 
z  portretami królów i  znakomitych 
osób, świeczniki, zegary, żardiniery, 

Z WIZYTĄ W MUZEUM

4 | Wazon 
z przedstawieniami 
bogów rzymskich,  
1882-1885

5 | Paterka, dekoracja 
K. Gorlińskiego (?), 
1882-1885

.......................................
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jak i wyroby praktyczne, np. komple-
ty do mycia, popielniczki, dzbanusz-
ki do mleka, a także płytki posadzko-
we, piece i kominki. To one zwróciły 
szczególną uwagę Konopnickiej, któ-
ra „piec-herbarz” (a więc piec, na któ-
rego kafl ach były przedstawione pol-
skie herby) nazwała wręcz „kartą na-
rodowych tradycji”, mogącą stać się in-
spiracją dla opowieści na temat histo-
rii Polski i  źródłem nauki dla mło-
dzieży (Wystawa majoliki…, „Świt”, 
1884, dod. do nr. 13, s. 209-210).

Majolikę wytwarzano w Nieboro-
wie niewiele ponad 10 lat, a działal-
ność wytwórni dzielona jest na trzy 
okresy. Pierwszy kończy się w 1886 r., 
gdy książę stracił zainteresowanie dla 
swej manufaktury, czego powodem 
mogły być zarówno fi nansowe nad-
użycia Zeltta, jak i  konfl ikty z  Th ie-
lem. Z  tego okresu pochodzi najwię-
cej obiektów znajdujących się w  ko-
lekcjach muzealnych. W latach 1886-
-1889 właścicielem fabrycznych urzą-
dzeń – lecz bez pieców, czyli najważ-
niejszego elementu wytwórni – był 
Stanisław Th iele. Ceramikowi, pozba-
wionemu talentów handlowych i  or-

ganizacyjnych, nie udało się rozwinąć 
produkcji na większą skalę, co wię-
cej, w ciągu 15 lat miał zwrócić księ-
ciu niemal 16 000 rubli i od tej pory 
był w  ciągłych kłopotach fi nanso-
wych. Wreszcie ostatni okres to lata 
po 1889 r., gdy Th iele przeniósł się do 

Arkadii, założył pasiekę i na niewielką 
skalę, w prymitywnych piecach garn-
carskich starał się robić majolikę. Wy-
roby w każdym z trzech okresów były 
inaczej znakowane, jednak ich jakość 
była zbliżona, co w znakomity sposób 
świadczy o  wiedzy i  doświadczeniu 

Th ielego. Ceramik opuścił Arkadię 
pod koniec 1897 r., w  latach 1901-
-1907 był administratorem w uzdrowi-
sku w Nałęczowie, jak dotąd nie udało 
się jednak ustalić daty jego śmierci.

Jak wspomniano powyżej, styl ma-
joliki z  Nieborowa wzbudzał olbrzy-
mie emocje i  kontrowersje. Nigdy 
wcześniej i  nigdy później w  polskiej 
prasie nie pisano aż tyle na temat ce-
ramiki, nigdy też nie wypowiadało się 
na jej temat tak wiele znanych osób. 
Także w pierwszych dziesięcioleciach 
XX  w. majolika nieborowska była 
różnie oceniana. Przyglądając się dzi-
siaj wyrobom z Nieborowa z perspek-
tywy historycznej wiemy to, czego nie 
dostrzegali dziewiętnastowieczni pu-
blicyści – że majolika nieborowska 
stanowi znakomitą ilustrację tenden-
cji historyzujących obecnych w  tam-
tym czasie w  ceramice europejskiej 
i  że jest zjawiskiem absolutnie wyjąt-
kowym na tle polskiej dziewiętnasto-
wiecznej produkcji. Myślę, że wielu 
z  nas ujmują pełne fantazji kształty 
naczyń i  ich bogate dekoracje, a pod-
dając się ich urokowi możemy powtó-
rzyć za Stanisławem Gebethnerem, że 
„wieje od nich jakiś romantyzm prze-
dziwny, czarodziejski”.

Bożena Kostuch

Więcej na temat wątków poruszonych w arty-
kule w katalogu wystawy „Majolika z Ćmielo-
wa i Nieborowa w kolekcji Muzeum Narodo-
wego w Krakowie”, wydanym w 2013 r.

6 | Kafel z popiersiem Stefana 
Batorego, z „pieca królów”, projekt 
Sławomira Celińskiego (?), 1882-1885

7 | Bańka na mleko, dekoracja Kazimiery 
Stangenberg (?), 1882-1885

8 | „Fabryka majolik w Nieborowie”, rycina 
wg rysunku Feliksa Brzozowskiego zamieszczona 
w „Tygodniku Ilustrowanym”, 1884 r.

(wszystkie obiekty ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Krakowie; zdjęcia: 1, 2, 3, 6  – Przemysław Stanek; 
4, 5 – Jacek Świderski; 7, 8 – Andrzej Chęć)

8

6 7

|    Spotkania z Zabytkami       1-2  2014           62



Z WIZYTĄ W MUZEUM

Za początek krakowskiego 
muzealnictwa przyjmuje się 
rok 1874. To wtedy książę 
Adam Czartoryski zdecy-

dował o  przywiezieniu do Krakowa 
i udostępnieniu dla ogółu swej kolek-
cji narodowych pamiątek oraz dzieł 
sztuki. Pierwotnie zbiory znajdowa-
ły się w  rodowych dobrach księcia, 
w  Sieniawie. Po powstaniu stycznio-
wym, w obawie przed ich konfiskatą, 
przewiezione zostały do paryskiej sie-
dziby Czartoryskich, Hôtel Lambert. 
Z  Paryża książę postanowił je prze-
nieść do Krakowa. Druga ważna data 
w  historii krakowskiego muzealnic-
twa to rok 1879. Wtedy w wyremon-
towanych i  przebudowanych przez 
Tomasza Prylińskiego Sukiennicach 
urządzono galerię malarstwa pol-
skiego. Pierwsza krakowska kolekcja, 
a ściślej biorąc „muzeum tematyczne” 
powstało jednak nieco wcześniej, bo 
w 1871 r. Jest to mało znany szerszej 
publiczności zbiór preparatów ana-
tomicznych, ulokowany w  gmachu 

Katedry Anatomii Collegium Medi-
cum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
znanym jako Theatrum Anatomicum. 

Historia pierwszego krakowskie-
go „muzeum tematycznego” zaczę-
ła się w  1868 r., kiedy to z  inicjaty-
wy profesora anatomii opisowej i kie-
rownika tejże katedry na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim, Ludwika Teichman-
na (1823-1895), rozpoczęto budo-
wę przy ul. Kopernika gmachu na po-
trzeby tej placówki. Część projektów 
wykonał sam prof. Teichmann, a po-
zostałą – główny projektant budow-
li, znany krakowski architekt Tadeusz 
Stryjeński. W  nowym gmachu znala-
zła się amfiteatralna sala wykładowa 
na 200 miejsc, prosektorium, gabine-
ty profesora i  jego asystentów, miesz-
kania dla pracowników technicznych, 
macerownia (czyli pomieszczenie, 
w  którym dokonywano oddzielenia 
kości od tkanek miękkich, poprzez 
kąpiel w  substancjach żrących) oraz 
sale ekspozycyjne. W  tych ostatnich 
umieszczono kolekcje preparatów 

.........................................................................................................................................

Theatrum Anatomicum

1 | Fragment fasady gmachu Katedry Anatomii 
Collegium Medicum UJ

2 | Widok jednej z sal muzealnych Theatrum 
Anatomicum

3 | Rzeźbiarski portret prof. Ludwika 
Teichmanna
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anatomicznych będących w  posiada-
niu katedry. Sale ekspozycyjne były 
i  są nadal pomieszczeniami dydak-
tycznymi, gdzie odbywają się zajęcia 
ze studentami.

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, 
czy takie muzeum rzeczywiście jest 
potrzebne i  czy przyda się przyszłym 
medykom, prof. Teichmann tak argu-
mentował konieczność jego powsta-
nia: „Muzea anatomiczne nie są tylko 
po to sporządzane ażeby ciekawa pu-
bliczność je oglądała. Zadaniem muze-
ów jest ażeby uczniowie medycyny lub 

doktorzy możebnie dokładne wiado-
mości o budowie ciała ludzkiego otrzy-
mywali. Anatomia z książek na pamięć 
nauczana niewiele jest warta”. Na mar-
ginesie wypada dodać, iż autor owych 
słów był też wykonawcą części prepa-
ratów do uczelnianej kolekcji. Pozo-
stają one w niej do dziś.

Nowy gmach ukończono 
w  1871  r. Wraz z  początkiem działa-
nia części stricte dydaktycznych (sala 
wykładowa i  prosektorium) zaczęło 

też działać muzeum. Nie oznacza 
to, iż trzeba je było dopiero zorga-
nizować. Pierwsze preparaty anato-
miczne trafiły do Krakowa na długo 
przed zorganizowaniem ekspozycji. 
Przywieziono je z Wiednia w 1803 r. 
w  liczbie 12. Były to preparaty ko-
ści i  płodów. W  kolejnych latach ko-
lekcja się powiększała. W  1809  r. li-
czyła ona 66 obiektów, w  roku 1816 
było ich 141, w  roku 1835 już 227, 
a w roku 1869, czyli w chwili rozpo-
częcia budowy Theatrum Anatomi-
cum, 1068 (!).

Na potrzeby katedry starano się 
też pozyskiwać padłe zwierzęta do-
mowe i  egzotyczne, w  celu wykony-
wania z  nich preparatów do nauki. 
Oto podziękowanie z  1840  r. za je-
den z takich darów: „Prezes Towarzy-
stwa naukowego krakowskiego z  Uni-
wersytetem Jagiellońskim połączone-
go ma zaszczyt zawiadomić iż Towa-
rzystwo od W. Dra Bareckiego odebra-
ło dwa kręgi z przedpotopowego słonia 
to jest cały jeden krąg grzbietu i  pół 

kręgu dźwigaczem atlas zwany. Za 
którą ofiarę w  imieniu Towarzystwa 
Szanownemu Dawcy ma przyjemność 
oświadczyć podziękowanie z  oznaj-
mieniem iż Imię Jego i dar w Roczni-
kach Naszych zapisane i do publicznej 
wiadomości podane zostały o czem za-
wiadamia również profesora W. Kozu-
bowskiego z  uprzejmym wezwaniem 
aby powyższe dary w Gabinecie Ana-
tomicznym umieścić raczył i takowe do 
właściwego Inwentarza zapisał”. Po-
niżej: „Kraków dnia 1 marca 1840” 
i podpis: „K. Brodowicz”.

Z czasem kolekcja preparatów 
jeszcze bardziej urosła. W  chwili 
obecnej liczy 2077 eksponatów. Tak 
samo jak za czasów prof. Teichman-
na mieści się w trzech salach na parte-
rze budynku. Preparaty umieszczone 
są na półkach w  wysokich przeszklo-
nych szafach.

W salach ekspozycyjnych panuje 
specyficzna atmosfera. Muzeum jest 
trochę jak gabinet osobliwości, a tro-
chę jak swoista kapsuła czasu. Wędru-
jąc pomiędzy szafami, w których oglą-
damy kości i  preparaty mięśni, moż-
na na chwilę zapomnieć o  rzeczywi-
stości. Niemal czeka się na to, iż z któ-
rejś z  sal lub z  korytarza wejdzie do 
tego pomieszczenia gromada przy-
szłych medyków, ubranych wedle 
dziewiętnastowiecznej mody w tużur-
ki i  mundury, towarzysząc założycie-
lowi muzeum oraz słuchając uważnie 
jego objaśnień i  wygłaszanych po ła-
cinie nazw poszczególnych kości czy 
mięśni…

Andrzej Nazar

W tekście wykorzystałem informacje zawarte 
w broszurze informacyjnej Muzeum Anatomii. 
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum 
autorstwa prof. dr. hab. med. Jerzego A. Walo-
chy i  dr. hab. med. Janusza Skrzata. Dziękuję 
też autorowi zdjęć Panu Jacentemu Urbania-
kowi oraz dyrekcji Katedry Anatomii UJ za 
zgodę na ich wykorzystanie.

Muzeum Katedry i Zakładu Anatomii UJ CM jest przeznaczone wyłącznie dla grup zorganizowanych młodzieży szkół średnich o profilu 
biologiczno-chemicznym, szkół średnich o profilu medycznym, studentów uczelni wyższych o profilu medycznym, absolwentów 
uczelni wyższych o profilu medycznym. Zwiedzanie jest możliwe po uprzednim skontaktowaniu się z Katedrą Anatomii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (anatomia.cm-uj.krakow.pl) lub bezpośrednio z Panem Jacentym Urbaniakiem (tel. 691-500-900 lub e-mail: 
mburbani@cyf-kr.edu.pl).

4 | 5 | Preparaty ze zbiorów Theatrum 
Anatomicum

(zdjęcia: Jacenty Urbaniak)

..............................................................................
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

Niedawna wystawa czaso-
wa przygotowana przez 
Muzeum Nadwiślańskie  
w  Kazimierzu Dolnym, 

zatytułowana „Wojciech Gerson. 
Wspomnienie z  wycieczki wodno- 
-piechotnej do Kazimierza Dolnego”, 
poświęcona została twórczości Woj-
ciecha Gersona (1831-1901) – jed-
nego z  najwybitniejszych przedstawi-
cieli polskiego malarstwa realistycz-
nego XIX w. Na wystawie pokazywa-
nej (w dniach 10 XI – 31 XII 2013 r.) 
w oddziale Kamienica Celejowska za-
prezentowane zostały obrazy olej-
ne, akwarele i  rysunki, sprowadzone 
z wielu polskich muzeów. Wśród nich 

dominowały przede wszystkim pejza-
że oraz prace o tematyce historycznej.

Głównym powodem zorganizo-
wania wystawy była chęć pokazania 
szerszej widowni prac artysty powsta-
łych podczas jego dwukrotnego poby-
tu w miasteczku na początku lat pięć-
dziesiątych XIX  w. Po raz pierwszy 
Gerson pojawił się tutaj latem 1852 r. 
Miał wówczas zaledwie 21 lat, ale był 
już absolwentem Szkoły Sztuk Pięk-
nych w  Warszawie. Młody artysta 
i  jego koledzy, uczniowie urodzone-
go w nieodległych Włostowicach Jana 
Feliksa Piwarskiego, dążyli wówczas 
do tego, aby sztuka odgrywała istotną 
rolę społeczną. Miała przede wszyst-

kim czerpać z ojczystego krajo-
brazu, z  życia i  obyczajów pol-
skiej wsi. Zwieńczeniem mia-
ło być malarstwo historyczne, 
obrazujące wielkie wydarzenia 
z ojczystych dziejów. 

Efektem dwukrotnego pobytu 
Wojciecha Gersona w Kazimierzu jest 
kilka zachowanych rysunków i akwa-
rel, przedstawiających widoki nadwi-
ślańskiego miasteczka. 

Po latach okazało się, że wypra-
wa Gersona do Kazimierza w  cza-
sach młodości zostawiła ślad nie tyl-
ko w  postaci obrazów, lecz także pu-
blikacji. W 1885 r. w „Tygodniku Po-
wszechnym” Gerson opublikował 
cykl artykułów pt. Powiśle. Szkice pió-
rem i  ołówkiem kreślone. Okazało się, 
że o  ile za młodu odbierał miastecz-
ko z podziwem dla jego urody, o tyle 
w wieku dojrzałym oceniał je już dość 
krytycznie. Opisał położenie, zabytki 
i zwyczaje panujące w Kazimierzu, ale 
też wypunktował zaniedbania, biedę 
i marazm. 

Gerson, jako wieloletni pedagog 
i profesor, ściągnął jednak do Kazimie-
rza wielu nowych artystów, dzięki cze-
mu lokalna tradycja malowania prze-
trwała i nabrała nowego rozpędu. 

☐

.........................................................................................................................................

Wojciech Gerson 
− wspomnienie wycieczki 
do Kazimierza Dolnego

w 2013 r. muzeum nadwiślańskie w kazimierzu dolnym obchodziło 
jubileusz 50-lecia działalności. kulminacyjnym punktem obchodów 
było uroczyte otwarcie nowej siedziby muzeum przy ul. rynek 19, 
które odbyło się 9 grudnia 2013 r. obecnie można tam zwiedzać dwie 
wystawy: stałą ekspozycję muzeum sztuki złotniczej (oddziału muzeum 
nadwiślańskiego) oraz wystawę czasową „chaim goldberg. powrót 
do kazimierza nad wisłą”, która potrwa do 31  sierpnia 2014 r.

.................................................................. 

1 | Wojciech Gerson, „Portret własny” 
(w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie)

2 | Okładka katalogu wystawy

2
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Wokół jednego zabytku

(szacunkowe wymiary: 120 x 100 
cm), malowany olejno na płótnie, za-
częty został w 1858 r., o czym świad-
czy znajdująca się na „ślepej” ścianie 
nowo wybudowanej warszawskiej ka-
mienicy (u góry po prawej stronie ob-
razu) data „1858”, którą można uznać 
za autorskie datowanie dzieła, ale 
ukończony zapewne dopiero w stycz-
niu 1859 r. Co przedstawia?

„Myśl, którą Gerson tą razą rzu-
cił na płótno, o  ile prostą, o  tyle po-
etyczną nam się wydała – pisał o ob-
razie w  marcu 1859  r. Julian Barto-
szewicz. Właściciel domu, człowiek 
zapewne nieużyty i  chciwy (jak więk-
sza część tych panów), wypędza bied-
ną, młodą wyrobnicę ze stancyjki, któ-
rą na poddaszu zajmowała. Nieszczę-
śliwe dziewcze, pomimo długich, nie-
spanych nocy, spędzonych z igłą w ręku, 
mimo że odmawiała sobie najkoniecz-
niejszych potrzeb życia, nie mogła ze-
brać skromnej sumki na zapłacenie ko-
mornego. Sierota (bo ona musi być sie-
rotą) idzie sama, nie oglądając się poza 
siebie; w prawem ręku trzyma wazonik 
z  dzikim powojem: był on całym dla 
niéj ogrodem, przypominał jej zieloność 
i dziecinne lata swobody; na lewem jéj 
ręku wisi małe zawiniątko –  o,  bar-
dzo małe!, a przecież to cały jéj mają-
tek. Weszła właśnie w  ciemną bramę 
jakiegoś domu, tak ciemną, jak jéj przy-
szłość: gdzie znajdzie schronienie, gdzie 
spocznie po pracy, kto ją przyjmie, kto 
jej łzom i nędzy uwierzy? […] Na dru-
gim planie obrazu, w oddaleniu widać 
dom, z którego wypędzono sierotę – stoi 
przy nim właściciel i patrzy jak chłopiec 
wykręca nad otwartym okienkiem pod-
dasza gniazdo ulepione przez jaskółkę. 
Nie widzim jego twarzy, ale ta cieka-
wość, z  którą podniósł głowę, zdaje się 
wskazywać, że go jakaś myśl zaprząta; 
czyby czyn swój porównywał z  czynem 
złośliwego psotnika? Jest coś rzewnego 

Zgromadzone pod koniec 
ubiegłego roku na wystawie 
w  Kamienicy Celejowskiej 
w Kazimierzu Dolnym pra-

ce Wojciecha Gersona (zob. artykuł 
na s. 65) stanowiły tylko mały wyci-
nek spuścizny tego niezwykle płodne-
go, pracującego do ostatnich chwil ży-
cia warszawskiego artysty. I nic w tym 
dziwnego, ponieważ dobrano je tak, 
by zobrazować niemal wyłącznie je-
den stosunkowo drobny, ale za to waż-
ny i ściśle związany z miejscem ekspo-
zycji epizod z życia młodego malarza 
i  rysownika, co podkreślone zosta-
ło w podtytule wystawy: „Wspomnie-
nie z  wycieczki wodno-piechotnej 
do Kazimierza Dolnego”. Nie moż-
na więc mieć pretensji do organizato-
rów ekspozycji, że nie pokazali na niej 
wielu innych, co najmniej tak samo, 
a  może nawet bardziej jeszcze intere-
sujących prac Gersona. Zresztą nawet 
wtedy, kiedy starano się zebrać ich jak 
najwięcej w jednym miejscu – na wy-
stawie pośmiertnej w  1901  r. w  war-
szawskiej „Zachęcie” i na wielkiej mo-
nograficznej wystawie dzieł Wojcie-
cha Gersona w Muzeum Narodowym 
w Warszawie w 1978 r. – nie udało się 
pokazać wszystkich ważnych jego ob-
razów, stanowiących niejako kamie-
nie milowe w  długiej karierze malar-
skiej tego zasłużonego artysty.

Jednym z  takich obrazów jest – 
znane nam dziś już tylko z dawnej li-
tografii (Lucjan Siemieński, Album 
polskich malarzy z  wystawy Towarzy-
stwa Sztuk Pięknych w  Krakowie […] 
Rok 1859, Kraków [1860], tablica po 
s. 22) i kilku opisów – wczesne dzie-
ło Gersona: „Dziewczyna bez dachu” 
(znane też jako „Dziewczę bez dachu”, 
„Dziewczyna pozbawiona mieszka-
nia”, „Biedna dziewczyna wyprowa-
dzająca się z  mieszkania”, „Szwacz-
ka”). Ten „większych rozmiarów” obraz 

i  poetycznego w  tem połączeniu losów 
jaskółki i  dziewczęcia i  wskazuje to 
prawdziwie wyższe usposobienie ar-
tysty, który nie umie oderwać człowie-
ka od natury, ale mimo wiedzy może, 
przeczuciem wiedziony, szuka tego 
sympatycznego węzła, który ich łączy” 
([ J. Bartoszewicz], Literatura i  sztu-
ki piękne, „Gazeta Codzienna”, nr 69 
z 13 marca 1859 r., s. 2).

Obraz po raz pierwszy wystawio-
ny został na widok publiczny niemal 
natychmiast po namalowaniu, w  lu-
tym 1859 r., na Wystawie Krajowej 
Sztuk Pięknych w Warszawie, w daw-
nym pałacu Mokronowskich przy 
Krakowskim Przedmieściu, róg Kró-
lewskiej. I to tam dostrzegł go redak-
tor naczelny „Gazety Codziennej”. 
„Stanęliśmy przed nim – pisał, mile 
zaskoczony – jak najlepiej usposobieni, 
witając szczęśliwy zwrot artysty w  no-
wym jego utworze, w  którym to na-
przód dostrzegliśmy, że nie jest już szki-
cem tylko, ale pracą głębiej pomyślaną 
i wykonaną na serio” ( J. Bartoszewicz, 
tamże). Obraz zauważyli zresztą i inni 
krytycy sztuki, opisując go szczegóło-
wo jako jedną (niekoniecznie ukaza-
ną w  pozytywnym świetle) z  atrakcji 
dwóch kolejnych ekspozycji. Były to 
wystawy w  Towarzystwie Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w  Krakowie, z  któ-
rej recenzję, przedrukowaną później 
w  osobnym wydawnictwie, zamieścił 
w „Czasie” Lucjan Siemieński („Czas”, 
nr 111 z  14 maja 1859 r.; tenże, Al-
bum…, s. 23-25; ekspozycja ta czynna 
była od 5 marca do 2 czerwca 1859 r.) 
i  Wystawa Krajowa Sztuk Pięknych 
w  Warszawie, gdzie obraz Gersona 
zawisł ponownie w  styczniu 1860  r. 
(recenzja z  wystawy w  „Gazecie Co-
dziennej”, nr 171 z  4 lipca 1860  r.). 
Czy dostrzegł go ktoś jeszcze?

Osobą taką była Elżbieta (Eli-
za) z  Branickich Krasińska, żona 

Wiele hałasu o nic
............................................................................................................................................
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Zygmunta, naszego wybitnego poety, 
malarka amatorka, kobieta wrażliwa, 
niezwykle wyczulona na ludzką nie-
dolę i  cierpienie, która, pomimo wie-
lu krzywd i  upokorzeń doznawanych 
w małżeństwie była przy mężu na każ-
de jego wezwanie, także w czasie ago-
nii poety w Paryżu. Któż inny, jak nie 
ona, mógłby zrozumieć niedolę przed-
stawionej na obrazie Gersona dziew-
czyny?

Okazuje się, że Krasińska zoba-
czyła ten obraz i  dobrze zapamięta-
ła. Kiedy i  gdzie? W  lutym 1859  r. 
na warszawskiej Wystawie Krajowej 
Sztuk Pięknych. Niedługo zaś po tym, 
zaniepokojona informacją z  Paryża 
o  pogarszającym się stanie zdrowia 
przebywającego tam od wielu miesię-
cy męża, 14 lutego 1859  r. wyruszy-
ła w podróż do stolicy Francji. A po-
tem… Jak wiadomo, ciężko już wtedy 
chory na gruźlicę Zygmunt Krasiński 

zmarł w  Paryżu 23 lutego 1859  r. 
o godz. 23.30.

Załamana tym ciosem, osamot-
niona, ale ciągle na posterunku, Eli-
za, po tygodniu od śmierci poety, pi-
sała do siostry, Katarzyny Potockiej: 
„[…] wielka samotność na około mnie, 
samotność bez spokoju […] gdybym 
miała gdzie się podziać, uciekłabym. 
Śród bólu – bieda! Przejdzie zapewne 
to usposobienie, lecz co nie przejdzie to 
głębokie we mnie upuszczenia uczucie, 
nie ma ziemskiej dla mnie opieki […]” 
(Świadek epoki. Listy Elizy z  Branic-
kich Krasińskiej z lat 1835-1876, t. 3, 
z  rękopisu odczytał, wybrał, skomen-
tował i  wstępem opatrzył Zbigniew 
Sudolski, Warszawa 1996, s.  285). 
Po kolejnych trzech tygodniach spę-
dzonych w Paryżu – także w liście do 
Katarzyny: „[…] Z  Warszawy wzy-
wają mnie wciąż, lecz nie mam siły 
się ruszyć, chyba gdyby wojna miała 

nastąpić, wtedy bym przewiozła drogie 
zwłoki [Zygmunta], nie tracąc czasu 
[…]” (Świadek epoki…, s. 286). Wresz-
cie kilka dni później – w przypisku do 
listu wysłanego do ciotki Zofii Potoc-
kiej – odnotowała (a ma to znaczenie 
przy próbie poznania dalszych losów 
opisywanego tu obrazu): „Dzielny 
Ludwik (Krasiński) [jej daleki krew-
ny, późniejszy drugi mąż Elżbiety – 
WP] przyjechał na dwa dni, zgadza 
się wziąć w swoje ręce sprawy majątko-
we; błogosław go, bo ma serce wspania-
łe i  na właściwym miejscu” (Świadek 
epoki…, s. 287).

Powrót do kraju z  trumną poety 
nastąpił dopiero w pierwszych dniach 
czerwca 1859  r. Kilka dni później, 
już z  Opinogóry, Elżbieta ponow-
nie pisała do ciotki: „[…] Do tej pory 
nic nie zrobiłam, odpoczywam, próbu-
ję nabrać sił. Dzielny Ludwik to dla 
mnie Opatrzność, pracuje jak nieszczę-
śnik […]” (Świadek epoki…, s.  297), 
18  czerwca 1859 r., z  Warszawy, do 
siostry Katarzyny: „Wróciłam z  Opi-
nogóry […] Teraz jestem w  Warsza-
wie i zamierzam schronić się w Fracas-
se [zapewne Frascati – objaśnia Sudol-
ski]” (Świadek epoki…, s. 298).

Będąc w  takim nastroju, widziany 
przed czterema miesiącami i  zapamię-
tany obraz Gersona nie dawał Elżbie-
cie spokoju. Jego treść nieodparcie na-
suwała bowiem łatwe do rozszyfrowa-
nia skojarzenia. Bo, że malowidło zro-
biło na niej duże wrażenie – to pew-
ne. Ale czy także dlatego, że osamot-
niona, niepewna swej przyszłości wdo-
wa do pewnego stopnia identyfikowała 
własną sytuację z  losami przedstawio-
nej na płótnie dziewczyny? W każdym 
razie niedługo po tym (prawdopodob-
nie za pośrednictwem siostry, Katarzy-
ny) zdecydowała się na kupno obrazu 
– wprost z krakowskiej ekspozycji. Jak 
czytamy, w  sporządzonym przez Ger-
sona katalogu jego prac (bezpowrot-
nie utraconym w sierpniu 1944 r., lecz 

1 | Litograf nieznany według obrazu olejnego 
Wojciecha Gersona, „Dziewczyna bez dachu”, 
1859, litografia, wym. 17,8 x 13,9 cm, zakład 
litograficzny „Winckelmann & Synowie” 
w Berlinie (w zbiorach Biblioteki Narodowej)

...............................................................................
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odtworzonym z własnego odpisu przez 
Armanda Vetulaniego) zaginiony ob-
raz figurował tam z  zapisem: „1859. 
[Poz.] 60. »Dziewczę bez dachu«, 
pół figury naturalnej wielkości, kupiła 
hr. Zygmuntowa Krasińska z  wystawy 
w Krakowie. Duży. 1000 [złp.]” (A. Ve-
tulani, A. Ryszkiewicz, Materiały doty-
czące życia i  twórczości Wojciecha Ger-
sona, Wrocław 1951, s. 22). Co cieka-
we, nie był to zakup przeznaczony dla 
niej samej, ale dokonany w  celu spre-
zentowania dzieła Ludwikowi Krasiń-
skiemu. Skąd o  tym wiemy? Stąd, że 
w  styczniu 1860  r. obraz powrócił na 
warszawską Wystawę Krajową, ale już 
jako własność przyszłego męża Elżbie-
ty (Dariusz Konstantynów, Wystawa 
Krajowa Sztuk Pięknych 1858-1860. 
Z  historii życia artystycznego Warsza-
wy połowy XIX wieku, Warszawa 2012, 
s. 83).

Jakie były dalsze losy tego płótna, 
niestety, nie wiemy. Wiemy natomiast, 
że przy okazji krytyki obrazu Gerso-
na – poza pochwałami i… druzgocą-
cą recenzją Siemieńskiego, której przy-
taczać tu nie będziemy, ponieważ jest 
długa, a można się z nią zapoznać m.in. 
w  opracowaniu Dariusza Konstanty-
nowa (Wystawa…, s. 81-83) – malarzo-
wi dostało się także trochę z powodu 
popełnionych przez niego błędów for-
malnych, w tym także błędu, którego… 
chyba nie popełnił.

Pierwszy wytknął mu go Julian 
Bartoszewicz, pytając: „[…] co znaczy 
posążek Kościuszki w ręku dziewczy-
ny, w którem wolelibyśmy widzieć np. 
statuetkę Boga-Rodzicy, raz jako sym-
bol nadziej i wiary, drugi raz jako ideał 
cierpienia” ( J. Bartoszewicz, Literatu-
ra…, s. 3). Lucjan Siemieński nie zro-
bił Gersonowi z tego powodu żadne-
go wyrzutu (świadomie przemilczając 
kogo wyobraża statuetka). Wskazał je-
dynie, że „biedne dziewczę wyrzuco-
ne na ulicę, unosi wszystko ze sobą: cały 
sprzęt niedostatku, szczupły węzełek na 
ręku, i doniczkę z zielonym kwiatkiem, 
i  małą figurkę gipsową… […] Zacze-
pione w fartuszku nożyczki każą się do-
myślać, że szyciem zarabiała na życie” 
(L.  Siemieński, Album…, s. 24). Do 
kwestii osoby rozpoznanej w figurce 
trzymanej przez dziewczynę powrócił 

za to trzeci z krytyków, Władysław 
Krzyżanowski, pisząc: „Zwrócimy tyl-
ko uwagę na jedną niestosowność, nie 
ujmującą wszakże nic z wartości obra-
zu, wykazujemy też ją dlatego jedynie, 
iż na przyszłość posłużyć może p. G[er-
sonowi] do głębszego zastanowienia 
się nad pomysłem, dla zachowania ści-
słéj harmonji między myślą, logiką tej-
że i formą. Niestosowność tę uważamy 
w umieszczeniu statuetki wielkiego wo-
dza nie harmonizującem z piękną my-
ślą kompozytora; twarz bowiem i postać 
dziewczyny jest zanadto pospolitą, nie 
wyrażająca głębszego smutku nad ten, 
jakim nędza piętnuje oblicze. […] Nie 
pozostałoby nic do zarzucenia p. G[er-
sonowi] gdyby był poprzestał na samej 
doniczce i węzełku, wówczas pomysł ści-
śle by odpowiadał warunkom prawdy. 
Przedstawiałby nam jedną z tych posta-
ci, jakie widujemy codziennie w okien-
ku skromnéj facjatki, umajonéj donicz-
kami muszkatelu i geranji. Statuetka 
przenosi nas w inną sferę: między pod-
upadłych wojaków legionistów, arty-
stów, ukształceńszych rzemieślników, 
niedobitków wojny, gdzie tradycje wiel-
kich ludzi, łącząc się z codziennemi mo-
dlitwy, jedyną stają się pociechą w nę-
dzy i troskach” („Gazeta Codzienna”, 
nr 171 z 4 lipca 1860 r., s. 2).

Tymczasem statuetka, którą trzy-
ma w ręku dziewczyna – spójrzmy na 
ilustracje – była zapewne wzorowana 
na wykonanej w warszawskiej Fabryce 
Wyrobów Metalowych i Lakierowa-
nych Karola Mintera nieznanej nam 
dzisiaj z wyglądu gipsowej figurce 
podobnej do pokazanej na ostatnim 
zdjęciu biskwitowej podobizny Ta-
deusza Kościuszki w swojskim ubio-
rze prostego insurgenta, w którym 
–  to prawda – prędzej zaakceptowa-
libyśmy… szewca Jana Kilińskiego, co 
jednak nie znaczy, że Kościuszko nie 
mógł być idolem młodej krawcowej. 
Dodajmy, że porcelanową figurkę na-
czelnika powstania ze zbiorów war-
szawskiego bankiera Daniela Lesse-
ra można było zobaczyć w czerwcu 
1881 r. na wystawie dzieł sztuki zor-
ganizowanej przez Muzeum Przemy-
słu i Rolnictwa w Warszawie w Pała-
cu Brühla oraz że poszukiwanie wyro-
bu Mintera, jak dotąd, nie przyniosło 
pozytywnego rezultatu.

Jak zatem skomentować trafność 
zarzutów stawianych Wojciecho-
wi Gersonowi? Chyba tylko krótkim 
stwierdzeniem (cytując Szekspira): 
„Wiele hałasu o nic”.

Wojciech Przybyszewski

2

2 | Fragment obrazu – gipsowa figurka

3 | Biskwitowa figurka Tadeusza Kościuszki 
z wystawy w Pałacu Brühla w Warszawie 
w czerwcu 1881 r., fragment fotografii 
Władysława Krajewskiego

(ilustracje: 1, 2 – wg Lucjan Siemieński, „Album 
polskich malarzy z wystawy Towarzystwa Sztuk Pięknych 
w Krakowie […] Rok 1859”, Kraków [1860]; 3 – wg 
„Album dzieł sztuki zastosowanej do przemysłu z wystawy 
urządzonej przez Muzeum Przemysłu i Rolnictwa 
w Warszawie [w] 1881 r.”, Warszawa [1883], tabl. IV).

................................................................................

3

|    Spotkania z Zabytkami       1-2  2014           68



ROZMAITOŚCI

Teren, na którym ma być urzą-
dzony ogród XXI w. w Łazienkach 
Królewskich, jest zdegradowa-
ny. Nigdy nie stanowił części hi-
storycznych ogrodów królewskich. 
Był zapleczem gospodarczym. Te-
raz ma otrzymać status ogrodu, 
a umieszczony pod nim pawilon 
wzbogaci tak potrzebną w Warsza-
wie przestrzeń wystawienniczą.

W tym roku mają powstać 
projekty techniczne ogrodu i bu-
dynku, a w 2015 r. powinna za-
cząć się budowa; otwarcie ogro-
du możliwe będzie w 2017 r. 
Koszt realizacji szacowany jest 
na około 35 mln zł. 

☐

Więcej informacji na temat rozstrzy-
gniętego konkursu można znaleźć 
na stronie internetowej Muzeum 
Łazienki Królewskie w Warszawie: 
www.lazienki-krolewskie.pl (zakład-
ka: Konkurs Ogród XXI w.).

W ramach rewitalizacji nieza-
gospodarowanego obsza-

ru Łazienek Królewskich w War-
szawie o powierzchni 2,5 ha ma 
powstać nowy ogród, a pod nim, 
pod ziemią pawilon wystawienni-
czy. Koncepcja owego przedsię-
wzięcia była tematem Międzyna-
rodowego Konkursu Architekto-
nicznego, ogłoszonego pod pa-
tronatem ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz mini-
stra Środowiska. Wzięło w nim 
udział 48 zespołów. Jury konkur-
su za najlepszą pracę uznało ho-
lendersko-polski projekt pracow-
ni Mecanoo International z Delft 
i jojko+nawrocki architekci z Ka-
towic. Autorzy tej pracy zapro-
ponowali jako ogród XXI w. w Ła-
zienkach urządzenie łąki, pod 
którą ukryty będzie podziemny 
budynek z dwoma salami wysta-
wowymi.

Ów ogród znajdzie się w po-
łudniowo-zachodniej części Ła-
zienek, między Aleją Chiń-
ską a ul. Parkową, i ma mieć 
kształt wydłużonego trójkąta. 
Będą w nim sadzone specjal-
nie dobrane rośliny, odzwiercie-
dlające naturalny cykl czterech 
pór roku. Teren będzie pofalo-
wany, z wijącymi się ścieżkami 
i tarasem widokowym. Z kolei 
w umieszczonym pod tym tere-
nem budynku zlokalizowany zo-
stanie przestronny hol z prowa-
dzącymi w dół spiralnymi scho-
dami i niewielką kafeterią na ta-
rasie, recepcją, szatnią i sklepi-
kiem. Goście będą mogli stąd 
wyjść na platformę widokową 
i oglądać panoramę Łazienek. 
Na niższych poziomach zostanie 
zlokalizowana sala edukacyjna 
i właściwa przestrzeń ekspozy-
cyjna – dwie duże (o powierzch-
ni 1,8 tys. m2) sale wystawowe. 
Nad jedną będą świetliki wpusz-
czające światło dzienne, dru-
ga otrzyma wyłącznie oświetle-
nie sztuczne. Dzięki temu moż-
na tu będzie eksponować zarów-
no sztukę klasyczną, jak i nowo-
czesną. 

Ogród XXI w. w Łazienkach Królewskich

1 | 2 | 3 | Wizualizacja ogrodu 
XXI w. w Łazienkach Królewskich (1) 
i podziemnego pawilonu 
wystawienniczego (2, 3) według 
nagrodzonego projektu

............................................................
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Symbol i ikona sztuki złotniczej, autor słynnej solniczki wykona-
nej dla króla Franciszka I, płaskorzeźby „Nimfa z Fontainebleau” 

i rzeźby „Perseusz z głową Meduzy”. Tak zapamiętany został Benve-
nuto Cellini, renesansowy rzeźbiarz, złotnik i medalier. 

Znana jest autobiografia złotnika w pięknym tłumaczeniu Le-
opolda Staffa: Benvenuta Celliniego żywot własny, spisany przez 
niego samego, wydana w 1953 r. W ubiegłym roku ukazało się nato-
miast pierwsze polskie tłumaczenie Traktatu o sztuce złotniczej Be-
nvenuta Celliniego, dokonane przez Jacka A. Rochackiego.

Jacek A. Rochacki, artysta plastyk, rzeźbiarz i złotnik, autor wielu 
publikacji z zakresu teorii, historii i praktyki sztuki złotniczej, Cellinim 
interesował się od dawna. Praca nad tłumaczeniem Traktatu o sztuce 
złotniczej zajęła mu z przerwami czterdzieści lat. Jak pisze we wpro-
wadzeniu do publikacji, lata te spędził nie tylko za biurkiem, bo kilka 
opisanych przez Celliniego czynności (np. repus metodą Caradossy) 
wykonał osobiście, aby poznać tajniki pracy mistrza.

Drobiazgowe tłumaczenie dzie-
ła artysty, opatrzone licznymi ko-
mentarzami i przypisami, wykonane 
zostało rzetelnie. Czytając je doce-
niamy ogromne walory poznawcze, 
jakimi charakteryzuje się Traktat… 
Nie jest to tylko lektura dla history-
ków sztuki złotniczej, kolekcjone-
rów, antykwariuszy czy konserwato-
rów rękodzieła metalowego. Barw-
ne sceny, dialogi i monologi, dygre-
sje i opisy postaci są nie lada gratką 
dla badaczy obyczajów, zaintereso-
wać też mogą czytelników nieprzy-
gotowanych merytorycznie, którzy 
nie zniechęcą się archaicznym, za-
chowanym przez tłumacza stylem. 

Dodatkowym atutem publikacji jest odautorskie wprowadze-
nie zawierające cenne informacje dotyczące procesu powstawania 
przedmiotu złotniczego w czasach Celliniego, stosowanych wówczas 
materiałów, technik i technologii, wyglądu izby warsztatowej, na-
rzędzi oraz sposobów ich używania. Obszerne omówienie podstawo-
wych prac wykonywanych w szesnastowiecznym warsztacie złotni-
czym daje czytelnikowi wyobrażenie o renesansowym rzemiośle. Ja-
cek A. Rochacki porównuje też szesnastowieczny warsztat złotniczy 
z warsztatem współczesnym, widząc w nich liczne podobieństwa. 

Na uwagę zasługuje również opracowany przez autora wykaz 
terminów, zawierający objaśnienie występujących w dziele Cellinie-
go specjalistycznych nazw przedmiotów, materiałów, czynności i ich 
wykonawców. Ten bardzo ciekawy i potrzebny słownik może też sta-
nowić pomoc w organizowaniu warsztatu pracy współczesnego rze-
mieślnika. 

Dzieło znamienitego mistrza doczekało się znakomitego opra-
cowania. Tłumaczenie Traktatu… z pewnością zajmie godne miej-
sce w literaturze przedmiotu.

Publikację ilustrują ryciny z epoki ukazujące wnętrze ówczesne-
go warsztatu złotniczego, dawne narzędzia i złotników przy pra-
cy, oraz fotografie zachowanych prac Celliniego lub jemu przypi-
sywanych. 

Tłumaczenie Traktatu o sztuce złotniczej Benvenuta Cellinie-
go ukazało się dzięki zaangażowaniu adwokata Marka Małeckie-
go z warszawskiej Palestry oraz wydawców: studia Beta Design Sp. 
z o.o. z Warszawy oraz Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dol-
nym. Zainteresowani książką czytelnicy mogą zgłaszać się do tych 
placówek; jest to publikacja non profit dostępna wyłącznie w pla-
cówkach muzealnych. 

TRAKTAT O SZTUCE ZŁOTNICZEJ

Spotkanie z książką

ROZMAITOŚCI

Burzliwa historia, zamiłowanie 
do sztuki oraz pasja jest tym, 

co kształtowało polską kulturę od 
wieków. Turyści, którzy odwiedza-
ją Polskę, zawsze są pod wraże-
niem starannie zachowanych dzieł 
sztuki, gościnności mieszkańców 
oraz budowli, których fundamen-
ty widziały pokolenia. Dzieje się tak 
dzięki dobrze rozwiniętej branży 
ochrony zabytków w Polsce. 

Polska myśl techniczna i kon-
serwatorska realizowana jest od 

lat niemal na całym świecie. Wiel-
kim sukcesem zakończyła się odbu-
dowa Warszawy po drugiej wojnie 
światowej. Ponadto Polacy odkryli 
grobowiec Merefnebefa wraz z uni-
katowymi reliefami i malowidłami 
w egipskiej Sakkarze. Na pracach 
wykopaliskowych w Starej Dongo-
li w Sudanie – dawnej stolicy Zjed-
noczonego Chrześcijańskiego Kró-
lestwa Nubii polska misja odkryła 
kilkanaście kościołów, m.in. tzw. 
Mauzoleum, Kościół o Kolumnach 
Granitowych czy Budowlę na Pla-
nie Krzyża. Polskich archeologów 
i konserwatorów spotkać można 

nawet w najbardziej orientalnych 
częściach świata.

W 2012 r. Polskie Ministerstwo 
Gospodarki, doceniając osiągnię-
cia branży ochrony zabytków, uru-
chomiło Branżowy Program Pro-
mocji Branży Ochrony i Zachowa-
nia Zabytków, którego celem jest 
wzmocnienie konkurencyjności pol-
skich firm poprzez poprawę ich wi-
zerunku w oczach zagranicznych 
partnerów, nawiązanie międzyna-
rodowych kontaktów i wypromo-

wanie polskich specjalności ekspor-
towych. W ramach programu pol-
skie przedsiębiorstwa biorą udział 
w targach, wystawach, semina-
riach i misjach gospodarczych. Wy-
darzenia odbywają się w Polsce, 
Niemczech, Austrii, Rosji, Libii, 
Egipcie i Indiach. Program obej-
mie również promocją Targi w naj-
piękniejszych polskich miastach, tj. 
w Krakowie i Toruniu, których urok 
trafnie odzwierciedla charakter 
oferowanych towarów i usług.

Informacje o programie dostęp-
ne są na stronie: www.renovation-
-monuments.pl.

Wykonawcą programu z ramie-
nia Ministerstwa Gospodarki jest 
Agencja Promocji M Promotion 
z siedzibą w Warszawie.

☐

Potencjał polskiej branży 
ochrony zabytków

| Polscy przedsiębiorcy na Targach 
Denkmal w Moskwie, październik 2013 r.

...............................................................
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LISTY

Redakcja otrzymała list 
w związku z przygotowaniami 
do jubileuszu 100-lecia walk 
Legionów Polskich w Karpa-
tach Wschodnich: 

Pod auspicjami Towarzy-
stwa Karpackiego w War-
szawie został powołany Ko-
mitet Obchodów Jubileuszu 
100-lecia Walk Legionów Pol-
skich w Karpatach Wschod-
nich 1914-2014. W tym to 
roku przypadnie bowiem set-
na rocznica tamtejszych ich 
walk stoczonych m.in. pod 
Mołotkowem, Zieloną, Rafaj-
łową czy Kyrlibabą. Szcze-
gólnie Rafajłowa, znajdują-
ca się w okresie międzywojen-
nym na obszarze Polski (obec-
nie jako Bystrycia w grani-
cach państwa ukraińskiego), 
przez wiele dziesiątków lat 
była dla Polaków symbolicz-
nym miejscem odradzania się 
utraconego za sprawą  rozbio-
rów państwa i jego sił zbroj-
nych. Tam właśnie na przeło-
mie 1914 i 1915 r. powsta-
ła „Rzeczpospolita Rafajłow-
ska”, będąca skrawkiem wol-
nej ojczyzny dla legionistów 
polskich dowodzonych przez 
Józefa Hallera. Do dziś zacho-
wane w wielu miejscach bądź 
odbudowane pomniki legio-
nowe są świadectwem tamte-
go czasu. 

W rocznicowym roku 2014, 
na początku październi-
ka, planujemy zorganizować 
w Bystryci-Rafajłowej sesję 
historyczną (cykl wykładów, 
okolicznościowa wystawa fo-
tograficzna) połączoną ze zło-
żeniem wieńców przy pomni-
kach i krzyżach legionowych 
w dolinach Bystrzyc (Nadwór-
niańskiej i Sołotwińskiej) wraz 
z szerszą imprezą turystycz-
ną zakończoną spotkaniem na 
uroczystym ognisku na Przełę-
czy Legionów w Karpatach. 

Dla upamiętnienia rocz-
nicy powstania Legionów 
Polskich Poczta Polska wy-
emituje w sierpniu 2014 r. 
okolicznościowy znaczek 

Raz w roku Minister Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego 

ogłasza konkurs „Zabytek Zadba-
ny”, nad którym nadzór sprawu-
je Generalny Konserwator Zabyt-
ków, a instytucją realizującą jest 
Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Konkurs adresowany jest do 
wszystkich osób, które są wła-
ścicielami, posiadaczami lub za-
rządcami zabytkowych obiek-
tów. Warunek konieczny – mu-
szą one być wpisane do reje-
stru zabytków. Celem konkursu 
jest promocja opieki nad zabyt-
kami oraz upowszechnianie naj-
lepszych wzorów właściwego ich 
utrzymania i zagospodarowa-
nia. Konkurs ma też charakter 
edukacyjny, ponieważ populary-
zuje wiedzę dotyczącą postępo-
wania z zabytkami architektury 
podczas ich użytkowania, a tak-
że przeprowadzania remontów.

Zabytki do konkursu mogą 
być zgłaszane w następujących 
kategoriach: utrwalenie warto-
ści zabytkowej obiektu, rewa-
loryzacja przestrzeni kulturowej 

i krajobrazu, adaptacja obiektów 
zabytkowych, a także w dwóch 
kategoriach specjalnych: archi-
tektura i konstrukcje drewniane 
oraz architektura przemysłowa 
i dziedzictwo techniki.

Zgłoszenia do konkursu wraz 
z kompletem wymaganych do-
kumentów można wysyłać do 5 
lutego 2014 r. Regulamin kon-
kursu oraz szczegółowe infor-
macje dostępne są na stronie in-
ternetowej Narodowego Instytu-
tu Dziedzictwa www.zabytek.pl.

Ogłoszenie wyników nastąpi 
podczas uroczystej gali Między-
narodowego Dnia Ochrony Zabyt-
ków, która w tym roku odbędzie 

się w Żyrardowie w kwietniu 
2014 r. Warto przypomnieć, że 
w ubiegłym roku jeden z żyrar-
dowskich zabytków znalazł się 
na liście laureatów konkursu „Za-
bytek Zadbany”. Obok zespo-
łu „Starej Przędzalni” na liście 
zwycięzców umieszczone zosta-
ły: dwór w zespole dworsko-par-
kowym w Łękach Górnych, ze-
spół pałacowo-parkowy w Żmi-
grodzie, synagoga w Dąbrowie 
Tarnowskiej oraz kościół filialny 
Świętej Anny w Brzezinach (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 5-6, 
2013, s. 72).

Marta Rogowska

Zabytek Zadbany 2014

W Muzeum Narodowym 
w Warszawie w dniach 

25-27 lutego 2014 r. odbę-
dzie się międzynarodowa kon-
ferencja naukowa zatytułowana 
„Fin de siècle odnaleziony. Mo-
zaika końca wieku: artyści, zja-
wiska, stowarzyszenia, działa-
nia”. Konferencja będzie zor-
ganizowana  w ramach udziału 
MNW w międzynarodowym pro-
jekcie Partage Plus (www.par-
tage-plus.eu). Studia prowa-
dzone w ramach tego projektu 
pozwoliły na wyłonienie licznej 
grupy dzieł sztuki dotychczas 
nieujawnionych w tak szero-
kiej panoramie kontekstów kul-
turowych. Rozszerzenie zakresu 

rozpoznanych dzieł umożliwi 
zmianę odbioru i funkcjonowania 
sztuki około 1900 r. w muzeal-
nych kolekcjach, dotychczas ba-
danych jedynie wycinkowo w uję-
ciach monograficznych, histo-
rycznych lub ikonograficznych.

Organizatorzy pragną, aby 
konferencja stała się okazją do 
prezentacji rozmaitych perspek-
tyw badawczych, do weryfikacji 
i poszerzenia dotychczasowego 
obrazu belle époque. Ze szcze-
gólnym zainteresowaniem po-
witane zostaną prezentacje stu-
diów nad twórczością artystów 
traktowanych niegdyś marginal-
nie lub z różnych względów  nie-
docenionych, a także rozważania 

dotyczące szeroko pojętego tła 
zjawisk artystycznych i społecz-
nych w aspekcie geopolitycznym 
i historycznym. Warte uwagi wy-
dają się również kwestie odręb-
ności i wspólnoty kolejnych se-
cesji w krajach niemieckojęzycz-
nych w regionie Europy Środ-
kowo-Wschodniej i Południowej 
oraz Północnej, a także recepcja 
tych ruchów w Nowym Świecie. 
Odrębnym, wartym omówienia 
problemem jest obecność sztu-
ki około 1900 r. w kulturze ma-
sowej i współczesnej ikonosfe-
rze. Oczekiwane są także wystą-
pienia na temat badań technolo-
gicznych i konserwatorskich.

☐

Mozaika końca wieku
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piaskarkę, skrapiarki (maszy-
ny do polewania drogi masą bi-
tumiczną), zrywarkę do bru-
ku (z trakcją konną), ładowar-
ki, pług odśnieżny na samocho-
dzie ZIŁ, spalinowe walce pro-
dukcji rumuńskiej i niemieckiej, 
urządzenie do malowania zna-

ków poziomych na jezdni, me-
chaniczną szczotkę do czysz-
czenia chodników, kruszar-
kę do tłucznia i wielu innych 
urządzeń. Kolekcja jest syste-
matycznie wzbogacana, gdyż 
w miarę wycofywania z eksplo-
atacji starego sprzętu trafia on 
do skansenu.

Serdecznie pozdrawiam

Aleksander Stukowski 
Poznań

LISTY

Szanowni Państwo,

W artykule „Zabytkowy Cie-
chocinek” („Spotkania”, nr 9-10, 
2013) Stanisław Grzelachowski 

opisał znajdujące się w tym 
kurorcie zabytki architektu-
ry. W Ciechocinku można rów-
nież obejrzeć interesujące za-
bytki ruchome. W zabytkowej 

pocztowy, a Narodowy Bank 
Polski – kolekcjonerski bank-
not polimerowy. Wystąpi-
liśmy również do Sejmu RP 
z inicjatywą ustawodawczą 
ogłoszenia roku 2014 Ro-
kiem Legionów Polskich. Je-
steśmy  bowiem przekona-
ni, że powszechne dotarcie 
do szerokich rzesz społeczeń-
stwa jest nie tylko ze wszech 
miar jak najbardziej właści-
we dla popularyzacji legio-
nowego czynu, ale też niosą-
ce ważne przesłanie eduka-
cyjne, zwłaszcza dla młodego 

pokolenia, w podtrzymaniu 
i upowszechnianiu tradycji 
narodowej i państwowej, sta-
nowiącej nasze wspólne dzie-
dzictwo.  

Serdecznie zapraszamy do 
współpracy zainteresowanych 
obchodami tego jubileuszu. 
Szczególnie mile widziani na 
uroczystościach jubileuszowych 
będą Rodacy z Ukrainy.

Jednocześnie zachęcamy do 
odwiedzania naszej strony in-
ternetowej: www.karpaccy.pl

Z karpackim pozdrowieniem

Jan Skłodowski
przewodniczący Komitetu

Zainteresowanych prosimy 
o kontakt:

Tel. +48 506269837, mail:
jan.sklodowski@gmail.com

1

2

1 | Okolice Rafajłowej

2 | Historyczna tablica ze sławnym 
czterowierszem pod krzyżem 
na Przełęczy Legionów 

(zdjęcia: Jan Skłodowski) 
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warzelni (jest już czynna po 
remoncie) zgromadzono eks-
ponaty prezentujące histo-
rię nie tylko warzenia soli, 
ale również  działalności sa-
natoryjnej. Eksponowane są 
tu ponadstuletnie aparaty do 
mechanoterapii, czyli meto-
dy leczniczego usprawniania 
za pomocą urządzeń mecha-
nicznych. Metodę tę opraco-
wał na początku XX w. szwedz-
ki lekarz Jonas Gustaw Wil-
helm Zander, będący też kon-
struktorem tych aparatów. Są 
to bardzo wymyślne i wysoko 
wyspecjalizowane urządzenia. 
Jest ich w warzelni kilkadzie-
siąt, m.in. „jeździec”, czy-
li mechaniczny koń z prawdzi-
wym siodłem do ćwiczeń sta-
wów biodrowych, urządzenie 
do ćwiczenia ruchu rotacyjne-
go stawu skokowego, aparat 
do ćwiczenia stawu barkowe-
go, urządzenie do gimnastyki 
kończyn górnych, „maszyna” 
do masażu brzucha, niesłu-
żąca do odchudzania, lecz do 
usprawniania perystaltyki je-
lit (il. 1). Część  tych ekspona-
tów jeszcze do niedawna, bo 
do września 2009 r., była na 
co dzień używana do ćwiczeń 
usprawniających, na równi 
z urządzeniami współczesny-
mi, w szpitalu uzdrowiskowym 
nr 1 (dawne łazienki nr 4).

Są też w Ciechocinku zabyt-
ki techniki mało znane kura-
cjuszom, gdyż znajdują się da-
leko od centrum, przy ul. Żyt-
niej 16. Jest tam skansen ma-
szyn drogowych, zlokalizowa-
ny w obiekcie socjalnym toruń-
skiego rejonu Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad. Maszyny pochodzą głów-
nie z lat sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych XX w., ale są 
i znacznie starsze. Ilustracja 
przedstawia walec z napędem 
parowym z 1929 r. produkcji 
Sp. Akc. H. Cegielski z Pozna-
nia (il. 2). Jest tam też podob-
ny walec, z tego samego okre-
su, produkcji angielskiej fir-
my Marshall&Sons. Wśród in-
nych maszyn możemy obejrzeć 

(zdjęcia: Aleksander Stukowski)
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STAN BADAŃ 
NAD WIELOKULTUROWYM 
DZIEDZICTWEM DAWNEJ 

RZECZYPOSPOLITEJ

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Eu-
ropy z siedzibą w Białymstoku od 2009 r. jest or-

ganizatorem międzynarodowych konferencji nauko-
wych poświęconych problematyce wielokulturowego 
dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej. Pokłosiem tych 
konferencji jest seria publikacji zawierających wygło-
szone referaty; pierwsza książka z serii została już 
omówiona (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 3-4, 
2011, s. 29). Tom drugi, wydany w 2010 r., dotyczył 
przede wszystkim archiwistyki, muzealnictwa, zbio-
rów bibliotecznych i kolekcji znajdujących się poza 
naszymi granicami. 

W 2012 r. uka-
zał się tom trzeci serii 
i jego głównym tema-
tem były Inflanty Pol-
skie. Publikacja jest 
podsumowaniem mię-
dzynarodowej konfe-
rencji „Inflanty Pol-
skie: historia i dzie-
dzictwo”, zorganizo-
wanej w 2010 r. w Kra-
kowie przez Instytut 
i Uniwersytet Jagiel-
loński. 

Tom podzielony został na trzy rozdziały. Pierw-
szy rozdział – Historia obejmuje teksty dotyczą-
ce historii Inflant: życia ziemiańskiego na tym tere-
nie (Henryk Manteuffel Szoege, Paweł A. Jeziorski), 
dziejów Rygi (Anna Ziemlewska), artylerii litewskiej 
na przełomie XVI i XVII w. (Mariusz Sawicki), proble-
matyki inflanckiej na obradach sejmików mazowiec-
kich w latach 1622-1677 (Adam Moniuszko), walk 
o Dyneburg w latach 1625-1627 (Mariusz Balcerek), 
działań wojsk rosyjskich w Inflantach w latach 1700- 
-1704 (Paweł Krokosz) oraz innych związanych z tym 
zagadnieniem tematów.

Drugi rozdział, zatytułowany Literatura, koncen-
truje się na działalności literackiej autorów pocho-
dzących z terenu Inflant. Zamieszczony tu został esej 
Doroty Samborskiej-Kukuć o twórczości przedstawi-
cieli rodu Platerów z tzw. linii kombulskiej, Krzysz-
tofa Zajasa o dorobku literackim Gustawa Manteuf-
fla, Agnieszki Durejko – o poetce i prozatorce Ol-
dze Daukszcie, rozważania Pawła Bukowca o bada-
niach historyczno-literackich Kresów, Doroty Krysty-
ny Rembiszewskiej o elementach polskich w nazwach 
łotewskich oraz Krystyny Barkowskiej o poezji Kazi-
miery Iłłakowiczówny i Michała Borcha. 

Ostatni rozdział tomu, Sztuka – to referat Doro-
ty Janiszewskiej-Jakubiak o działaniach Departamen-
tu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego w ochronie wspólnego 
dziedzictwa Polski i Łotwy, Rūty Kaminskiej o osiem-
nastowiecznych kościołach Inflant, Kristine Ogle 
o wpływie jezuitów na architekturę tego obszaru, Ka-
rola Łopateckiego oraz Wojciecha Walczaka o drew-
nianej architekturze Inflant na przykładzie kościoła 
w Bērzgales i Józefa Stecińskiego o konserwacji ob-
razu z kościoła w Krasławiu na Łotwie.

Wymienione publikacje można nabyć (cena każ-
dego tomu: 59,90 zł) w księgarniach naukowych na 
terenie kraju.

KLUB „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”
Korzyści wynikające z prenumeraty 
naszego miesięcznika są oczywiste:

• wygoda 
• pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma

• dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi z redakcją wydawnictwami i muzeami  
będziemy przekazywać pięciu losowo wybranym prenumeratorom, którzy zamówią  
„SPOTKANIA Z ZABYTKAMI” bezpośrednio w wydawnictwie (zob. informację niżej) 

książki oraz płyty CD o tematyce związanej z profilem naszego czasopisma.

Nagrody otrzymują:

Agata Piasecka z Warszawy − Młodopolskie fascynacje. Malarstwo końca XIX i pierwszej połowy XX wie-
ku z kolekcji prywatnej, katalog wystawy w Muzeum Miasta Łodzi, Łódź 2013
Wiktoria Zawiślak z Bobrowca − Stanisław Januszewski, Młyn motorowy „Nowość” w Niegowie, wyd. Mu-
zeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego, Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, Fundacja Heredi-
tas, Redecz Krukowy 2013 oraz Technika w dziejach cywilizacji – z myślą o przyszłości, pod red. Stanisława Ja-
nuszewskiego, wyd. Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, Wrocław 2013
Stefania Bojka z Warszawy − Wojciech Gerson. Wspomnienie z wycieczki wodno-piechotnej do Kazimie-
rza Dolnego, katalog wystawy w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, Kazimierz Dolny 2013
Krzysztof Witkowski z Łodzi − Kościół Bernardynów na Czerniakowie. Dzieło, artyści i projekty Tyl-
mana z Gameren, pod red. Karola Guttmejera, wyd.  Miasto Stołeczne Warszawa 2013
Dział Nauki i Edukacji Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” − Bożena Ko-
stuch, Majolika z Ćmielowa i Nieborowa w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, wyd. Muzeum Narodo-
we w Krakowie, Kraków 2013

P R E N U M E R ATA
W 2014 r. ukaże się 6 numerów „Spotkań z Zabytkami” w cenie 17 zł każdy. W wypad-
ku zamówienia całorocznej prenumeraty z wysyłką koszt wyniesie 102 zł. Aby zamówić 
prenumeratę, należy dokonać wpłaty na konto Fundacji Hereditas: Fundacja Hereditas, 
ul. Marszałkowska 4 lokal 4, 00-590 Warszawa. 

Konto: ING Bank Śląski 36 1050 1038 1000 0090 6992 4562
Przy wpłacie prosimy o podanie dokładnego adresu, na jaki ma być dostar-
czana przesyłka. Dane można też przesłać pocztą elektroniczną na adres:  
prenumerata@spotkania-z-zabytkami.pl. Najprostszą metodą zamówienia prenume-
raty jest wypełnienie formularza na stronie spotkania-z-zabytkami.pl. W przypadku 
chęci otrzymania faktury VAT prosimy o podanie danych do jej wystawienia. Wszelkie 
pytania w sprawie prenumeraty na 2014 r. prosimy kierować do Fundacji Hereditas,  
tel. (22) 891-01-62, e-mail: prenumerata@spotkania-z-zabytkami.pl. 

S P R Z E D A Ż

Aktualne numery „Spotkań z Zabytkami” są w sprzedaży w kioskach RUCHU,  
KOLPORTERA i w punktach sprzedaży GARMOND oraz w warszawskich księgarniach. 

Spotkanie z książką




